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HRVATSKI SABOR

/fOKLASA: 021-12/16-18/11 
URBROJ: 65-16-02

Zagreb, 29. veljače 2016.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje Tanje Vrbat Grgič, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno Članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani g. Reineru,

molim Vas da temeljem čl. 185 Poslovnika Hn/atskog sabora proslijedite moje 

zastupničko pitanje Predsjedniku Vlade RH, gospodinu Tihomiru Oreškoviću, a koje se 

nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem.

zastupnica 

Vrbat Tanja Grgič
1

Prilog: kao u tekstu



VRBAT TANJA

zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 25. Veljače 2016.

PREDSJEDNIK VLADE RH GOSPODIN, TIHOMIR OREŠKOVIĆ

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani Predsjedniče Vlade RH,

Obzirom na najavljene mjere u pogledu poticaja «demografske obnove», 

smatrajući da pristup tom gorućem problemu mora biti sveobuhvatan postavljam Vam 

slijedeće pitanje:

Koliko u Republici Hrvatskoj postoji jasličkih skupina u javnim vrtićima u svim 

gradovima i općinama? Molim nabrojati postojanje i broj jasličkih skupina po gradu/ 

općini na cijelom teritoriju RH. Osim toga molim Vas da mi odgovorite i na pitanje od 

koje dobi se u jasličke skupine primaju djeca u javim vrtićima na teritoriju RH?

S poštovanjem, 

Vrbat GrgićTar|azastupnica
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Predmet: Zastupničko pitanje Tanje Vrbat Grgić, u vezi s jasličkim skupinama u javnim 

vrtićima u Republici Hrvatskoj – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnica u Hrvatskome saboru, Tanja Vrbat Grgić, postavila je, sukladno sa 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko 
pitanje u vezi s jasličkim skupinama u javnim vrtićima u Republici Hrvatskoj. 
   
  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 

  Člankom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 
br. 10/97, 107/07 i 94/13., u daljnjem tekstu: Zakon) rani i predškolski odgoj i obrazovanje te 
skrb o djeci rane i predškolske dobi uređen je kao dio odgojno-obrazovnog sustava u 
Republici Hrvatskoj, a u skladu s odredbama članka 3. Zakona, rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje organizira se i provodi za djecu od navršenih šest mjeseci života do polaska u 
osnovnu školu, dok se člankom 24. Zakona određuje tko može raditi s djecom te dobi. 

U privitku se dostavlja tablica s podacima o broju djece jaslične dobi u javnim 
vrtićima u gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj (128 gradova i 428 općina), s 
napomenom kako u ovoj godini 59 općina nema mrežu dječjih vrtića, čime te općine 
trenutačno ne ispunjavaju uvjete za obuhvat djece rane i predškolske dobi od šest mjeseci do 
polaska u osnovnu školu, predškolskim odgojem i obrazovanjem.  

Sukladno navedenom, iz tablice je razvidno kako je ukupan obuhvat djece 
jasličnim programima oko 54.096 djece (34% jaslične dobi) i smješteni su u 3.864 odgojno-
obrazovne skupine (jasličke skupine) - u prosjeku 14 djece po skupini. 

Također, ukupan broj dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj je 785 u kojima se 
odgoj i obrazovanje organizira i provodi za oko 160.000 djece (34% djece jaslične dobi i 66% 
djece vrtićne dobi) u ukupno 1.793 objekta. 
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  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice dat će 
prof. dr. sc. Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta. 
 
 
 
Prilog: 1 
              
 
 
 
           PREDSJEDNIK 
 
 
                Tihomir Orešković 
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