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1. molim Vas pojašnjenje trebaju li uspostavljenje 
usluge produljenog boravka, poslijepodnevnog 
rada dječjeg vrtića ili smjenskog rada dječjeg 
vrtića, financirane sredstvima iz natječaja 
"Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog 
i predškolskog odgoja i obrazovanja", a koje se 
provode za vrijeme trajanja provedbe projekta, 
biti besplatne za korisnike (djecu/ roditelje) ili 
se mogu naplaćivati na isti način kao i 
dosadašnje usluge dječjih vrtića. 

Roditelji za svako dijete upisano u vrtić plaćaju istu 
cijenu koju utvrđuje osnivač, neovisno o tome 
polaze li djeca redovni jutarnji program ili koriste 
neku od drugih unaprijeđenih usluga produljenog 
boravka, smjenskog ili poslijepodnevnog rada koji 
se financiraju kroz projektne aktivnosti. Svi 
dodatni programi koji se financiraju kroz projekt su 
besplatni.    

2.  U skladu otvorenog projektnog prijedloga, tj. 
“Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog 
i predškolskog odgoja i obrazovanja”, zanima 
me mogu li se prijaviti na taj otvoreni poziv 
pravne ili fizičke osobe koje su tek u početnoj 
fazi gradnje obrazovne ustanove vrtića ili samo 
vrtići koji već obavljaju navedenu djelatnost? 

Prihvatljivi prijavitelji  i partneri bit će identificirani 
temeljem popisa Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, dostupno na 
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=V
rtici  
 

3. Imam pitanja vezana uz plaću voditelja 
projekta.  Naime natječaj definira da je 
prihvatljiv trošak plaća voditelja projekta.  
– Kako formirati plaću voditelja projekta 
odnosno koja je neto prihvatljiva plaća?  
– Na koliko sati mjesečno se može zaposliti 
voditelj projekta? 
- ako u ugovoru o radu piše da je vrtiću lociran 
u jednom gradu a voditelj projekta ima 
prebivalište u drugom gradu te da će voditelj 
projekt voditi iz mjesta prebivališta a da će 
jednom mjesečno po dva dana odlaziti na 
koordinacije u sjedište prijavitelja, (sto je 
troškovno manje) kako se tada tretira trošak 
plaće da li je takav ugovor a time i trošak 
prihvatljiv/dozvoljen i da li su tada  dozvoljeni i 
troškovi putovanja kao što su troškovi osobnog 
automobila u službene svrhe, cestarina i 
dnevnica? 

Trošak plaća voditelja projekta nije propisan 
natječajnom dokumentacijom, no ukoliko ga 
prijavitelj želi financirati iz projekta treba ga 
planirati u visini plaće radnog mjesta osobe koja će 
obavljati te poslove ili ako nema obvezu 
usklađivanja plaća s internim aktima onda ga može 
planirati u visini prosječne tržišne cijene ove 
specifične vrste usluge. Prihvatljivi su svi troškovi 
proizašli iz radnog odnosa uključujući troškove 
prijevoza sukladno nacionalnom zakonodavstvu.  
 

4. Od koliko sati do koliko sati se smatra 
poslijepodnevni rad i kako ga definirate? Je li to 
21.00 sat ili to već ulazi u smjenski rad? Pitamo 
stoga jer smo vrtić koji ima dvije smjenske 
skupine koje imaju radno vrijeme ujutro od 
5.30 – 16.30, a poslije podne od 11.30 do 22.30 
i nama je to smjenski rad. Stoga nam nije jasno 

Poslijepodnevni rad podrazumijeva redoviti 
primarni program koji se isključivo ili većim 
dijelom ostvaruje u poslijepodnevnim satima (pr. 
11.00.-21.00.)  
 
 

http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=Vrtici
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što se konkretno misli pod poslijepodnevnim 
radom. 

Smjenski rad podrazumijeva smjenski program u 
kojem se redoviti primarni programi ostvaruju 
jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili 
se izmjenjuje kroz tjedan. 
 
Program rada dječjeg vrtića te način i uvjete 
njegova ostvarivanja, donosi osnivač sukladno 
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
 
Navedene dvije smjenske skupine pripadaju u 
smjenski rad. 
 
 
 

5. Koja je razlika između poslijepodnevnog i 
smjenskog rada? 

6. Ako bi se apliciralo za zapošljavanje stručnih 
suradnika, budući da imamo dvije smjenske 
skupine, njihov rad bio bi moguć samo u tim 
skupinama ili bi mogli pokrivati i jutarnju 
smjenu u ostalim područnim odjelima (4) koji 
su dislocirani? 

Broj stručnih suradnika u dječjem vrtiću utvrđuje 
se ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, 
trajanju i vrsti programa te uvjetima rada. U 
projektnim aktivnostima predviđeno je 
zapošljavanja stručnih suradnika na puno radno 
vrijeme te je njihov rad moguć u svim odgojno-
obrazovnim skupinama sukladno mjerilima 
propisanim Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe (čl. 30., 31., 32.) 
 

7. U natječaju "Unapređenje usluga za djecu u 
sustavu ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja" da li je moguće planirati 
provođenje programa koji nije verificiran, tj. da 
li je moguće verifikaciju programa provesti 
nakon potpisivanja ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava? 

Verifikaciju programa moguće je provesti nakon 
potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava. Projektnim aktivnostima predviđen je 
razvoj i provedba posebnih programa.  
 

8.  Stručni suradnici koje se planira zaposliti za 
vrijeme trajanja projekta kao bi provodili 
sportske, ekološke, glazbene programe da li 
moraju biti u sistematizaciji vrtića? 

U sistematizaciji dječjih vrtića nije potrebno imati 
predviđena mjesta vanjskih suradnika ukoliko se 
zapošljavaju temeljem Ugovora o djelu. Ukoliko se 
zapošljavaju temeljen ugovora o radu, potrebno je 
imati predviđeno mjesto u sistematizaciji. 
 

9.  Jesu li kod novog zapošljavanja odgojitelja kod 
poslijepodnevnog rada prihvatljivi troškovi 
plaće za puni mjesečni fond sati rada 
odgajatelja? 

Navedeni trošak je prihvatljiv.  
 

10. Je li tijekom provedbe projekta prihvatljiva 
naplata dijela troškova od korisnika vrtića (za 
dio koji sufinanciraju roditelji za materijalne 
troškove) koja se i u dosadašnjem radu vrtića  
od njih naplaćivala temeljem odluke osnivača o 
ekonomskoj cijeni i odluke o participiranju u 
njoj za roditelje ? 

Sudjelovanje u projektnim aktivnostima odvija se 
na isti način kao i u dosadašnjem radu vrtića. 
Roditelji za svako dijete upisano u vrtić plaćaju istu 
cijenu, neovisno o tome polaze li djeca redovni 
jutarnji program ili koriste neku od drugih usluga 
produljenog, smjenskog ili poslijepodnevnog rada 
koje se financiraju  kroz projektne aktivnosti. 

11. Da li su prihvatljivi građevinski radovi u sklopu 
projektnog prijedloga? 

Ne.  
 



12.  Djeca predškolskog uzrasta nemaju rješenje o 
prilagođenom odgojno-obrazovnom 
programu. Kako ćemo, osim medicinskom 
dokumentacijom, utvrditi da djeca imaju 
teškoće? 

Prijavitelj nije dužan dokazivati statusa djece s 
teškoćama prilikom pravdanja troškova.  
 

13. Da li je prihvatljiv prijevoz djece od romskog 
naselja do vrtića? 

Ne.  
 

14. Da li odluka o financiranju prehrane u vrtiću 
mora biti donesena prije objave natječaja? 

Odluka o financiranju prehrane ili drugi 
odgovarajući dokument iz kojeg je moguće 
nedvojbeno utvrditi iznos dnevnog troška 
prehrane po  djetetu mora biti dostupan prije 
finalizacije procesa dodjele bespovratnih 
sredstava. Kako bi se što jasnije mogao formirati 
konačni proračun projekta, navedeni dokument 
trebao bi biti važeća podloga za izračun cijena za 
čitavo vrijeme provedbe projekta. 
 

15. Da li je prihvatljivo organizirati programe u 
dane vikenda? 

Navedeno je prihvatljivo ako je u Odluci o radnom 
vremenu vrtića ili drugim odgovarajućim 
dokumentom predviđen redovni rad vikendom. 
 

16.  Da li je prihvatljivo zapošljavanje romskih 
pomagača? Da li je moguće educirati 
pripadnike romske nacionalne manjine za 
pomoćnike? 

Kroz ovaj Poziv moguće je samo financiranje i 
educiranje stručnog kadra zaposlenog na način 
kako to predviđa Državni pedagoški standard 
predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 

17.  da li je za provedbu određenih posebnih 
programa prihvatljivo angažiranje vanjskih 
stručnjaka (npr. za provedbu programa 
njemačkog jezika)? 

Navedeno je prihvatljivo.  
 

18.  u Pozivu je navedeno da se rezultati projekta 
ne smiju naplaćivati. Da li novi programi koji će 
se organizirati u vrtiću su besplatni za sve 
polaznike? 

Unaprijeđena dodatna usluga se ne naplaćuje, a 
sudjelovanje u projektnim aktivnostima odvija na 
isti način kao i u dosadašnjem radu vrtića. Roditelji 
za svako dijete upisano u vrtić plaćaju istu cijenu, 
neovisno o tome polaze li djeca redovni jutarnji 
program ili koriste neku od drugih usluga 
produljenog, smjenskog ili poslijepodnevnog rada 
koje se financiraju  kroz projektne aktivnosti.  

19.  Podrazumijeva li mjera" Unapređenje usluga za 
djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja" i pomoć u integraciji djece s težim 
teškoćama u redovite skupine, u smislu 
zapošljavanja asistenata za tu djecu te pružanje 
stručne pomoći vrtićima koji nemaju stručni 
tim(niti dovoljno odgojitelja. 

Zapošljavanje asistenata nije prihvatljivo.  
Međutim, kao sastavni dio aktivnosti vezanih uz 
inkluzivni odgoj za djecu s teškoćama u razvoju, 
moguće je pravdati trošak zapošljavanja stručnih 
djelatnika edukacijsko – rehabilitacijskog smjera i 
dodatnih odgojitelja u skladu s Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
naobrazbe.  
 

20.  Može li Dječji vrtić biti prijavitelj projekta i u 
projektu bez partnera,  ili Općina (osnivač)  
mora biti partner u projektu?  

Općina kao jedinica lokalne samouprave ne mora 
biti obavezni partner u projektu, odnosno Dječji 
vrtić, ukoliko se nalazi na popisu Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, može biti samostalni 



Odnosno,  da li Općina  može biti partner 
Dječjem Vrtiću ukoliko je u blokadi? 
Ako je ikako moguće puno bi nam značilo jer su 
nam djeca uvijek na prvom mjestu i moramo im 
omogućiti što bolje uvjete rada. 

prijavitelj u okviru projekta.  Svi prijavitelji i 
partneri moraju dokazati kako nemaju duga po 
osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava 
vodi službenu evidenciju ili im je odobrena odgoda 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Navedene 
okolnosti prijavitelj dokazuje Potvrdom Porezne 
uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi 
javnih davanja, ne starijom od 30 dana od dana 
podnošenja projektnog prijedloga. 
 

 


