
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-261
Rijeka, 5. 5. 2020.

Gradonačelnik je 5. svibnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k
o izmjeni zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke

(KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-189)

1. Točka 3. zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-
00-20-189) od dana 27. ožujka 2020. godine, mijenja se i glasi:

„Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge primjenjuje se do potpuno prihvatljive 
epidemiološke situacije i ukidanja mjera zaštite za suzbijanje epidemije COVID-19,  a koje utječu 
na reguliranje rada dječjih vrtića.“

2. Ostale točke zaključka ostaju neizmijenjene.

GRADONAČELNIK

                                                                            mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj, Tee Mičić, Mirsade Alije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Dječjem vrtiću Rijeka, n/r ravnateljice
4. Dječjem vrtiću Sušak, n/r ravnateljice
5. Dječjem vrtiću More, n/r ravnateljice
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GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/12
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 5. svibnja 2020.

GRADONAČELNIKU
MR. SC. VOJKU OBERSNELU

Predmet:  Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 
                  023-01/20-04/11-59; URBROJ: 2170/01-15-00-20-189) od dana 27.ožujka 2020. 
                  godine o  smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluga dječjih 
                  vrtića Grada Rijeke

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremile:
Tea Mičić
Mirsada Alija



Obrazloženje

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA:023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-
15-00-20-189) od 27. ožujka 2020. godine, utvrđeno je da se roditeljima korisnicima usluga dječjih 
vrtića Grada Rijeke mjesečna cijena usluge obračunava sukladno broju dana korištenja usluge, 
počev od 16. ožujka 2020. godine do opoziva odluke Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH. 
Navedenim zaključkom predložen je izračun i način obračuna mjesečne cijene usluge za roditelje
korisnike usluga dječjih vrtića Grada Rijeke.

Vlada RH je 23. travnja 2020. godine donijela Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih 
djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom 
SARS-CoV-2 (dalje u tekstu: Mjere)  u suradnji s epidemiološkom strukom koje se provode 
isključivo prema stručnim preporukama i uputama uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju s 
planom ublažavanja mjera u tri faze. Treća faza ublažavanja mjera započinje 11. svibnja 2020. 
godine kada će se omogućiti i rad predškolskih ustanova.

Temeljem donesenih Mjera, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je 23. travnja 2020. 
godine Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja 
djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Prema navedenim 
Uputama potiče se ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, a s ciljem da broj 
djece u skupini ne bude veći od devet kako bi se mogle primjenjivati mjere fizičke distance te 
ostale sigurnosne mjere.

Obzirom da je dosadašnji način izračuna mjesečne cijene usluge važeći do opoziva odluke 
Vlade RH, predlaže se donošenje izmjene točke 3. prvotnog zaključka na način da se navedeni 
izračun mjesečne cijene usluge primjenjuje od 11. svibnja 2020. godine do potpuno  prihvatljive 
epidemiološke situacije i ukidanja svih mjera zaštite za suzbijanja epidemije COVID-19, a koje 
utječu na reguliranje rada dječjih vrtića. 

Sukladno navedenom predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje

z a k lj u č k a
o izmjeni zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke

(KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-189)
od dana 27. ožujka 2020. godine

1. Točka 3. zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-04/11-59, URBROJ: 2170/01-15-
00-20-189) od dana 27. ožujka 2020. godine, mijenja se i glasi:
„Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge primjenjuje se od 11. svibnja 2020. 
godine do potpuno  prihvatljive epidemiološke situacije  i ukidanja mjera zaštite za 
suzbijanje epidemije COVID-19,  a koje utječu na reguliranje rada dječjih vrtića.“

2. Ostale točke zaključka ostaju neizmijenjene.
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