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Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle 



Obrazloženje 
 

Temelje za donošenje ove Odluke je članak 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te članak 37. Zakona o dadiljama (NN 37/13 i 98/19). 

Zakonom o dadiljama (NN 37/13 i 98/19) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice, sukladno svojim 
programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

Predloženom izmjenom Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Općini Čavle koju je Općinsko vijeće Općine Čavle usvojilo na sjednici održanoj 16. srpnja 
2020.g. (Službene novine Općine Čavle 09/2020) predlaže se sufinanciranje redovitog programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o 
djeci i to onih koji su registrirani na području Općine Čavle te na području drugih jedinica lokalne 
samouprave. Sufinanciranje u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci vršiti 
će se pod istim uvjetima kao i za ustanove drugih osnivača koji su registrirani sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju. 
 
Za provođenje ove Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine Čavle. 
 
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  

 



Temeljem članka 48. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19, 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 
90/10), dodaju se riječi: „članka 37. Zakona o dadiljama (NN 37/13 i 98/19) i čl. 19. Statuta Općine Čavle 
(SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, -pročišćeni 
tekst Službene novine Općine Čavle 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 16. srpnja 
2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU 
o sufinanciranju redovitog programa  

predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 
 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) 
sufinancira redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja: 

-u Dječjem vrtiću Čavlić kojeg je osnivač Općina; 

-u ustanovama drugih osnivača i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci, 
registriranih sukladno Zakonu, na području Općine; 

-u ustanovama drugih osnivača i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci, 
registriranih sukladno Zakonu, na području drugih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS). 

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako 
na muški i ženski rod. 
 



Temeljem članka 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19, 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 
90/10), članka 37. Zakona o dadiljama (NN 37/13 i 98/19) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18, Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, -pročišćeni tekst 
Službene novine Općine Čavle 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 22. rujna 2022. 
godine donosi 
 
 
 

ODLUKU  
o I. izmjenama i dopunama Odluke  o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle 
 
 

Članak 1.  
U preambuli Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini 
Čavle (Službene novine Općine Čavle 09/2020) iza broja „98/19“ dodaje se broj „57/22“, iza broja 
„90/10)“ dodaju se riječi: „članka 37. Zakona o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)“ te iza broja „41/18“ 
dodaje se „Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, -pročišćeni tekst Službene novine Općine Čavle 
04/22“.  
 
 

Članak 2.  
U članku 1. stavku 1., alineja 2. iza riječi „osnivača,“ dodaje se:   
 
„i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci,“ 
 
 
U alineji 3. iza riječi „osnivača,“ dodaje se:   
 
„i u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dnevne skrbi o djeci,“ 
 
 

Članak 3. 
Sve ostale odredbe Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Općini Čavle (Službene novine Općine Čavle 09/2020) ostaju neizmijenjene i na snazi. 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama 
Općine Čavle. 

 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

KLASA:  
URBROJ:                
                           

 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine 
Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle 
na sjednici održanoj 22. rujna 2022. 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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