
Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

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

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/61
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 26.10.2020.

GRADONAČELNIKU
MR. SC. VOJKU OBERSNELU

Predmet:  Prijedlog zaključka o  smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluga 
dječjih vrtića Grada Rijeke u slučaju izdvojenog slučaja zaraze virusom Covid-19, odnosno
izrečene mjere samoizolacije te u slučaju izrečene mjere samoizolacije čitave odgojno-
obrazovne skupine

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremila:
Petra Matković



Obrazloženje

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 023-01/20-04/11-59, Urbroj: 2170/01-15-
00-20-189) od 27. ožujka 2020. godine i Zaključkom o izmjeni tog Zaključka (Klasa: 023-01/20-
04/11-59, Urbroj: 2170/01-15-00-20-261) od 5. svibnja 2020. godine, utvrđeno je da se roditeljima-
korisnicima usluga dječjih vrtića Grada Rijeke, mjesečna cijena usluge obračunava sukladno broju 
dana korištenja usluge, za vrijeme obustave rada pa sve do potpuno prihvatljive epidemiološke 
situacije i ukidanja mjera zaštite za suzbijanje epidemije Covid-19. 

Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene 
epidemije bolesti uzrokovane korona virusom, trećom fazom koja je nastupila u svibnju  2020. ove 
godine, omogućen je rad predškolskih ustanova. Temeljem predmetnih Mjera, HZZJ izradio je 
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19, između ostaloga, i za ustanove ranog 
predškolskog odgoja i obrazovanja. Tim se Uputama poticao ostanak kod kuće sve djece za koju 
se to moglo 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.

Grad Rijeka je promptno reagirao na Mjere Vlade RH i Upute HZZJ i Zaključkom 
Gradonačelnika oslobodio roditelje plaćanja cijene vrtića za sve dane kad dijete nije boravilo u 
istome.

Kasnijim Uputama HZZJ od kraja svibnja 2020. godine, rad u predškolskim ustanovama (uz 
poštivanje svih ranije donesenih uputa), smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao 
ostanak kod kuće. Na taj način omogućilo se uključivanje sve djece u vrtiće. Iz navedenih razloga 
predlaže se stavljanje van snage sada važećeg Zaključka Gradonačelnika, kao i Zaključka o 
izmjeni tog Zaključka.

Obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu virusom Covid-19, u 
kojoj je za očekiviti sve veći broj oboljele djece i djelatnika dječjih vrtića, nametnula se potreba 
donošenja novog Zaključka, koji bi regulirao način mjesečnog plaćanja od strane roditelja-korisnika 
usluge u situacijama izdvojenog slučaja zaraze virusom Covid-19, odnosno izrečene mjere 
samoizolacije te u slučaju izrečene mjere samoizolacije čitave odgojno-obrazovne skupine.

Novim Zaključkom predlaže se zarazu Covidom-19 te samoizolaciju tretirati kao i sve ostale 
bolesti prema odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga. Sukladno 
navedenim odlukama, za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu 
roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%.

U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere 
samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe,
mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga obračunat će se sukladno broju dana korištenja 
usluge. Za obračun mjesečne cijene primijenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu 
roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom 
mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) s brojem 
radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.



Sukladno navedenom predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg:

z a k lj u č k a

1. Za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog oboljenja virusom Covid-19, ili jer 
mu je izrečena mjera samoizolacije, iznos dnevnog sudjelovanja roditelja-korisnika 
usluga u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%, pod uvjetom da 
roditelj-korisnik usluga po povratku djeteta u vrtić, dostavi potvrdu nadležnog liječnika-
pedijatra da je dijete sposobno za povratak u kolektiv (ispričnicu).

2. U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere 
samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke 
službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga obračunat će se sukladno broju 
dana korištenja usluge. Za obračun mjesečne cijene primijenjivat će se isti način 
obračuna bez obzira koju uslugu roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u 
mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem 
dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) s brojem radnih dana u kojima 
je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.

3. Ukoliko mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH bude obustavljen rad 
dječjih vrtića, mjesečna cijena obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge. 

4. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge dječjih vrtića Grada Rijeke, 
primjenjuje se počevši od mjeseca listopada, a vrijedit će do izmjene Zaključka 
Gradonačelnika Grada Rijeke, odnosno do njegovog stavljanja van snage, sve 
sukladno epidemiološkoj situaciji u RH. 

5. Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 023-01/20-04/11-59, Urbroj: 2170/01-
15-00-20-189) od 27. ožujka 2020. godine i Zaključak o izmjeni tog Zaključka Klasa: 
023-01/20-04/11-59, Urbroj: 2170/01-15-00-20-261 od 5. svibnja 2020. godine, stavljaju 
se van snage.
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