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Gradonačelnik je 27. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Izuzetno zbog obustave nastave i uspostave nastave na daljinu u osnovnim školama 
Grada Rijeke, u skladu s mjerama i uputama Vlade RH, Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva 
obrazovanja i znanosti, počevši od 16. ožujka 2020. godine, za roditelja odnosno staratelja-
korisnika usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada mjesečna cijena 
se obračunava sukladno broju dana korištenja usluge produženog boravka ili cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada, i to na način da za roditelje koji sudjeluju u cijeni:  

- u iznosu od 100,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 5,14 kn, 
- u iznosu od 180,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 9,26 kn, 
- u iznosu od 320,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 16,46 kn i  
- u iznosu od 450,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 23,14 kn. 
Za obračun mjesečne cijene usluge zbog dana korištenja usluge programa produženog 

boravka i cjelodnevne odgojno-obrazovnog rada primjenjivat će se iste cijene po danu, ovisno o 
iznosu utvrđenom u točkama 3., 4. i 5. zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/19-04/53-48; 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-2) od 11. lipnja 2019. godine.  

Mjesečna cijena se obračunava množenjem u iznosima po danu kako je prethodno 
navedeno sa brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu produženog boravka ili 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. 

U slučaju da se nije koristila usluga produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog 
rada cijeli mjesec roditelj se oslobađa plaćanja.  

2. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge programa produženog boravka i 
cjelodnevne odgojno-obrazovnog rada primjenjuje se počevši od mjeseca ožujka 2020. godine do 
opoziva Odluke Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, a koje utječu na reguliranje rada osnovnih 
škola. 
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#potpis# 

Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Marine Peranić-Ševeljević 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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Predmet: Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluge 
programa produženog boravka/cjelodnevno odgojno obrazovnog rada nastave za vrijeme 
obustave izvođenja nastave i uspostave nastave na daljinu u osnovnim školama u Gradu 
Rijeci za školsku 2019./2020. godinu

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremila:
Marina Peranić-Ševeljević



Obrazloženje

Grad Rijeka već 23 godine osigurava uvjete za provođenje programa produženog boravka i 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, a posljednih godina na godišnjoj razini izdvaja gotovo 
sedam milijuna kuna za sufinanciranje troškova rada učitelja koji izvode te programe. 

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 11. lipnja 2019. godine Zaključak (KLASA: 023-01/19-04/53-
48; URBROJ: 2170/01-15-00-19-2, u daljnjem tekstu: Zaključak) o provođenju Programa 
produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u školskoj 
2019./2020. godini. 

Zaključkom je utvrđen, između ostalog, i iznos participacije roditelja učenika koji pohađaju 
navedene programe, odnosno mjesečna cijena za troškove usluge – dio troškova za rad učitelja u 
tekućoj školskoj godini na sljedeći način:

a) za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka/cjelodnevnog   
odgojno-obrazovnog rada za učenika I. razreda koji ima prebivalište na području Grada 
Rijeke iznosi 100,00 kn  mjesečno, i to tijekom devet (9) mjeseci školske 2019./2020. godine.
Dodatno smanjenje: za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, za 
četvrto i sljedeće dijete za 100%.

b) za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka/cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za učenika II., III. i IV. razreda koji ima prebivalište na području Grada 
Rijeke, i to tijekom devet (9) mjeseci školske 2019./2020. godine, ovisno o dohotku po članu 
kućanstva iznosi: 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn. Dodatno smanjenje: za drugo dijete 
cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, za četvrto i sljedeće dijete za 100%.

c) za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka/cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada za učenika koji nema prebivalište na  području Grada Rijeke iznosi 450,00 kn  
mjesečno, i to tijekom devet (9) mjeseci školske 2019./2020. godine.

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 11. ožujka 2020. proglasila globalnu pandemiju 
zbog korona virusa, istoga dana Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o proglašenju epidemije 
bolesti COVID19 na području Republike Hrvatske. Zbog povećanog rizika od zaraze korona 
virusom Vlada Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020. godine donjela je Odluku o obustavi 
izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, te redovitog rada ustanova 
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu. Nastava će se održavati na 
daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije do daljnjega, a početak nastave na 
daljinu krenuo je od ponedjeljka 16. ožujka 2020.godine.

Kako bi se minimalizirao rizik prijenosa virusa, a sukladno uputama nadležnog Ministarstva 
predloženo je da se u osnovnim školama  Grada Rijeke organizira samo nužan prihvat učenika 
razredne nastave čiji roditelji nemaju nikakve mogućnost alternativnog zbrinjavanja.

Prisutnost djece u osnovnim školama Grada Rijeke je u prvom tjednu primjene mjera obustave 
nastave i uspostave nastave na daljinu je bila mala, dok u ovom trenutku, nakon donošenja niza 
restriktivnih mjera i uputa, niti jedno dijete ne dolazi u školu i ne koristi usluge produženog 
boravka/cjelodnevno-odgojno obrazovnog rada. Takvo stanje očekuje se i nadalje dok ne dođe do 
smanjenja rizika od zaraze.  

Zbog ove izvanredne situacije, nastala je potreba za dodatnim reguliranjem načina obračuna 
plaćanja usluge produženog boravka/cjelodnevno-odgojno obrazovnog rada od strane roditelja, 
stoga predlažemo da roditelj plati uslugu samo za dane kada se program ostvarivao. Mjesečna 
cijena utvrdit će se množenjem dana kada je učenik koristio program sa cijenom po danu, a koja 
ovisi o mjesečnom iznosu utvrđenom ugovorom koji je roditelj sklopio sa školom. 



Naime, sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju 
odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“ broj
48/19) nastava u osnovnim škola se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a što je bio 
temelj za utvrđivanje cjelokupne cijene programa za školsku godinu odnosno mjesečne cijene za 9 
mjeseci bez obzira na broj nastavnih dana u  pojedinom mjesecu. 

Stoga se predlaže iznos cijene po danu korištenja usluge za roditelje kako slijedi:
- roditelji koji sudjeluju u cijeni Programa u iznosu od 100,00 kn, iznos cijene po danu 

provođenja Programa iznosi 5,14 kn (100,00 kn * 9 mjeseci : 175 dana);
- za roditelje koji sudjeluju u cijeni Programa u iznosu od 180,00 kn, iznos cijene po danu 

provođenja Programa iznosi 9,26 kn (180,00 kn * 9 mjeseci : 175 dana);
- za roditelje koji sudjeluju u cijeni Programa u iznosu od 320,00 kn, iznos cijene po danu 

provođenja Programa iznosi 16,46 kn (320,00 kn * 9 mjeseci : 175 dana);
- za roditelje koji sudjeluju u cijeni Programa u iznosu od 450,00 kn, iznos cijene po danu 

provođenja Programa iznosi 23,14 kn (450,00 kn * 9 mjeseci : 175 dana).

Predloženi način utvrđivanja cijene po danu korištenja programa izračunava se na isti način i kod 
izračuna cijene u slučaju smanjenja: za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 
60%, za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, a sukladno Zaključku.

Troškove rada učitelja roditelj korisnik usluge je obvezan plaćati u punom ugovorenom iznosu bez 
obzira na izostanak učenika, no kako se u ovom slučaju radi o izvanrednoj situaciji, roditeljima će 
se, cijena usluge obračunavati na prethodno predloženi način.

Predmetni način obračuna cijene usluge koristit će se iznimno za mjesece u kojima će se programi 
ostvarivati u dijelu mjeseca, što znači da ukoliko tijekom narednih mjeseci tekuće školske godine
budu važile mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te dođe do potpunog zatvaranja 
škola, roditelji će biti oslobođeni plaćanja usluge u cijelosti. 
  
Obzirom na neizvjesnost razvijanja ove iznimne situacije te nemogućnost utvrđivanja njenog 
trajanja predlažemo da se navedeni obračun mjesečne cijene usluga produženog boravka ili 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada  Grada Rijeke primjeni, kako prilikom izračuna cijene za 
ožujak 2020., tako i nadalje. U uvjetima izvođenja nastave na daljinu te nedolaska učenika u školu 
cijeli mjesec roditelji će biti u cijelosti oslobođeni od plaćanja usluge.

Obzirom na obustavu nastave u školama i provođenje nastave na daljinu što u osnovnim 
školama će trajati do opoziva Odluke Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH predlažemo da 
se za dane neprovođenja Programa obračunava mjesečna cijena programa za roditelje na 
predloženi način.

Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

zaključak 

1. Izuzetno zbog obustave nastave i uspostave nastave na daljinu u osnovnim školama 
Grada Rijeke, u skladu s mjerama i uputama Vlade RH, Stožera civilne zaštite RH i 
Ministarstva obrazovanja i zanosti, počevši od 16. ožujka 2020. godine, za roditelja 
odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada mjesečna cijena se obračunava sukladno broju dana korištenja usluge 
produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, i to na način da za 
roditelje koji sudjeluju u cijeni: 
- u iznosu od 100,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 5,14 kn,
- u iznosu od 180,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 9,26 kn,
- u iznosu od 320,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 16,46 kn i 
- u iznosu od 450,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 23,14 kn.



Za obračun mjesečne cijene usluge zbog dana korištenja usluge programa produženog 
boravka i cjelodnevne odgojno-obrazovnog rada primjenjivat će se iste cijene po danu, 
ovisno o iznosu temeljem točke 3., 4. i 5. Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 11. 
lipnja 2019. godine. Mjesečna cijena se obračunava množenjem u iznosima po danu kako 
je prethodno navedeno sa brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu 
produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.
U slučaju da se nije koristila usluga produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog 
rada cijeli mjesec roditelj se oslobađa plaćanja.

2. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge programa produženog boravka i 
cjelodnevne odgojno-obrazovnog rada primjenjuje se počevši od mjeseca ožujka 2020. 
godine do opoziva Odluke Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, a koje utječu na 
reguliranje rada osnovnih škola.
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