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U Pagu , 02. travnja  2020.g. 

Temeljem članka 52. Statuta dječjeg vrtića i Pravilnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Paški mališani,Pag Upravno vijeće je na svojoj  55.sjednici održane video pozivom dana 02. 

travnja 2020.godine donijelo slijedeći,  

          PRIJEDLOG  O D L U K E 

      I. 

Prihvaća se prijedlog  o sufinanciranju korisnika usluga Dječjeg vrtića, na način da: 

- korisnici  vrtića ne plaćaju usluge  vrtića za period od 16. ožujka  2020. godine  do 31. 

travnja 2020 godine.    

- korisnicima  vrtića koji tijekom travnja 2020 godine, i redom po mjesecima, ne budu 

koristili usluge vrtića, ista im se naplaćuje paušalno, odnosno u visini od 150,00 kuna za 

travanj.  

- korisnici vrtića koji budu tijekom travnja 2020. godine, i redom po mjesecima , koristili 

usluge vrtića, ista će im se naplaćivati redovnom cijenom kako je to već definirano početkom 

ove pedagoške godine.   

      II. 

Ovaj prijedlog odluke stoji na snazi dok traju odluke, upute i mjere  koje donosi Stožer civilne 

zaštite RH,  Ministarstvoznanosti i obrazovanja RH, Ministarstvo  zdravstva RH.  

 

      III. 

Ovaj prijedlog daje se Osnivaču,Gradskom vijeću na davanje suglasnosti i donošenje Odluke. 

                                                - Obrazloženje- 

Radi zaštite od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Co2-V-2, a prema 

Odlukama i Stožera civilne zaštite, a na temelju članka 4. stavak 1. zakona o zaštiti pučanstva 

od zaraznih bolesti ( Narodne novine, broj; 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17),  Ministarstva 

Zdravstva, Ministarstva odgoja, znanosti i obrazovanja  i  Odluka o obustavi izvođenja nastave 

na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog 

odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Narodne novine broj 29/2020), ravnateljica 

vrtića Ljubica Fabijanić  donosi prijedlog o sufinanciranju korisnika usluga vrtića, budući da 

od 16. ožujka ove godine djela ne dolaze u vrtiću, a kako je opisano pod točkom I. i II ove 

Odluke, što Upravno vijeće vrtića jednoglasno usvojilo.   

      Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

      Jasna Magaš,  predsjednica  v.r.  
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