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TOČKA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle 



OBRAZLOŽENJE  
 
Odluka se temelji na članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). 
 
Odlukom Općinskog vijeća Općine Čavle o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Čavle (SN PGŽ 24/15) utvrđeni su kriteriji i način kojim Općina 
Čavle sufinancira program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Čavlić kojeg je 
osnivač Općina Čavle. 
 
Prijedlogom I. izmjena i dopuna predmetne Odluke predlaže se osloboditi od plaćanja 
sufinanciranja redovitog programa korisnika (roditelja/zakonskih staratelja) za vrijeme 
trajanja posebnih okolnosti, odnosno u ovom slučaju pojave pandemije COVID-a 19. 
 
Provedbom ove Odluke, u slučaju da posebne okolnosti uzrokovane pandemijom potraju do 
30. travnja 2020.godine dovesti će do anuliranja prihoda Dječjeg vrtića koji na mjesečnoj razini 
iznose cca 230.000,00 kuna od korisnika usluga. 
  
Međutim, istovremeno se procjenjuje da bi se i troškovi Dječjeg vrtića umanjili uslijed činjenice 
da Dječji vrtić ne radi te bi se ti troškovi odnosili na pripremnu obroka, el. energiju, vodu i 
slične režijske troškove koji bi bili svedeni na minimum, te naknade za prijevoz djelatnika i sl. 
za cca 180.000,00 kuna. 
 
Na osnovi navedenog ukupan manjak bi iznosio oko 95.000,00 kuna za što će trebati osigurati 
sredstvima Proračuna. 
 
Slijedom navedenog upućuje se Općinskom vijeću Općine Čavle na razmatranje i usvajanje 
Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Čavle. 
 
 
        Općinska načelnica 

 
 
 
 
  



Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 
26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici ___. travnja 2020. 
godine donosi 
 

O D L U K U 
o I.  izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Općini Čavle  
 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini 
Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/15) iza članka 7. dodaje se članak 
7a. koji glasi: 
 

„Članak 2a. 
„U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš,  gospodarsku aktivnost ili uzrokuje 
znatnu gospodarsku štetu, radi čega Dječji vrtić Čavlić nije u mogućnosti pružati usluge 
smještaja djece, roditelji će se osloboditi plaćanja učešća u cijeni smještaja. 
  
Način i uvjete oslobođenja od plaćanja učešća, na prijedlog Upravnog vijeća vrtića, donosi 
općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 
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