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Gradonačelnik je 27. listopada 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog oboljenja 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.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj i Petre Matković
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X


	069 vrtići_cijene_covid 19.doc

		2020-10-27T13:02:52+0100
	VOJKO OBERSNEL




