
PRIJEDLOG  
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu 
(Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj _____________ donijela je  

 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog 
proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje ugovora za 

sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u 
predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima 

 
I. 
 

Daje se suglasnost Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna 
Republike Hrvatske u 2019. godini u iznosu do 50.000.000 kn za sklapanje 
ugovora za sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih 
uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. 
 

II. 
 

Ugovori iz točke I. ove Odluke sklapat će se sukladno Listi odobrenih 
projektnih prijedloga koja je sastavni dio Odluke Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku (Klasa: 555-09/18-06/1, Urbroj: 519-03-1-1/2-
18-6 od 11. svibnja 2018.) o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju 
projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim 
ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. 

 
III. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Zagreb, 
 
 
 

 P R E D S J E D N I K 
 
 
 Andrej Plenković 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Suglasnosti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 
preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske 
u 2019. godini za sklapanje ugovora za sufinanciranje projekata usmjerenih na 
poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima 

 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) provodi Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u 
predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. Cilj Programa je, između ostalog, 
promicati i koordinirati sustavne mjere u dječjim vrtićima kojima bi se pokazala briga 
za najmlađu populaciju i najreproduktivniju skupinu roditelja. S tim u vezi jedna od 
mjera je osiguranje institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi na 
području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Ostvarenje ove mjere planirano je kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih na 
poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. 
godini kojim će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak 
izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata, 
opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te 
energetska obnova objekata. 
Na javni poziv objavljen 20. veljače 2018. pristiglo je 275 prijava za sveukupno 349 
vrtića ukupne vrijednosti 378.378.670,09 kuna i prihvatljivoj vrijednosti sufinanciranja 
od 206.026.391,91. 
 
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 
2020. godinu na pozicijama Ministarstva, aktivnosti A788018 Provedba mjera 
demografske i migracijske politike osigurana su u 2018. godini sredstva u iznosu od 
67.500.000 kuna, a u 2019. u iznosu od 50.000.000 kuna. 
Uzevši u obzir osigurana sredstva, broj i visinu pristiglih prijava i činjenicu da je 
sukladno uvjetima javnog Poziva prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti od 1. 
siječnja 2018. do 31. ožujka 2019., Ministarstvo namjerava sklopiti ugovore o 
sufinanciranju s jedinicama lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti od 
117.353.289 kuna. Ugovori će se sklapati sukladno Listi odobrenih projektnih 
prijedloga koja je sastavni dio Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku (Klasa: 555-09/18-06/1, Urbroj: 519-03-1-1/2-18-6 od 11. svibnja 
2018.) o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na 
poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. 
godini. 
 
U skladu s navedenim Ministarstvo traži suglasnost za preuzimanje obveza na teret 
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini u iznosu do 
50.000.000 kuna. 
 
Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnik 
može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz 
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. 
 
Sukladno odredbi članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu, ministar financija 
predlaže Vladi Republike Hrvatske davanje suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje 
obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini u 



iznosu do 50.000.000 kn za sklapanje ugovora za sufinanciranje projekata 
usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim 
vrtićima. 
 



 


