
                                                                                                                                              PRIJEDLOG 

            Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 

i 144/20), članka 143. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 

98/19 i 64/20), točke IV. i V. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Križ u 2021. godini („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/20), članaka 25. i 100. Statuta Općine 

Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Križ na ____ sjednici održanoj dana 

____ godine donijelo je 

ODLUKU 

o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj 

školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu. 

                                                                                I. 

             Općinsko vijeće Općine Križ sukladno Proračunu Općine Križ za 2022. godinu i projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu odobrava izdvajanje novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog 

boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ ( daljnjem tekstu: Osnovna škola) i to sredstva za bruto 

plaću, doprinose na bruto plaću i ostalih materijalnih prava učitelja u produženom boravku. 

 Program produženog boravka utvrđuje se kao šira javna potreba u osnovnom školstvu Općine 

Križ i organizira se u Osnovnoj školi, a predstavlja organizirani boravak djece u školi, nakon redovite, 

obvezne nastave i školskih aktivnosti. 

            Polaznici produženog boravka uključuju se u produženi boravak na osnovi zahtjeva roditelja. O 

korištenju Programa produženog boravka Osnovna škola sklapa ugovor s roditeljem – korisnikom 

usluga, kojim utvrđuju međusobna prava i obveze. 

            Program produženog boravka provode radnici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za 

zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s 

učenicima.  

                                                                              II.  

           Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke izvršavati će se iz Proračuna Općine Križ za 2022. 

godinu s pozicije: Program 1015 Osnovno i srednje obrazovanje, Aktivnost A101501 Sufinanciranje 

osnovnog i srednjeg obrazovanja i to na račun Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školska 10, 10314 

Križ, OIB 42145732183, IBAN HR78 2340 0091 1000 7621 3 kod Privredne banke Zagreb. 

          Općina Križ isplaćivati će sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj 

školi u 12 mjesečnih obroka na račun Osnovne škole po zaprimanju pisanog zahtjeva Osnovne škole, 

sukladno mjesečnom obračunu plaće za učitelja u Programu produženog boravka.  

           U svrhu kontrole namjenskog korištenja sredstava Osnovna škola se obvezuje Općini Križ 

dostaviti završni izvještaj o provedbi Programa produženog boravka po završetku školske godine. 

Općinski načelnik će izvijestiti Općinsko vijeće Općine Križ o utrošenim sredstvima za sufinanciranje 

Programa produženog boravka u Polugodišnjem i Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 

Križ.    

                                                                                III. 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskoj stranici Općine Križ.  
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