
PRIJEDLOG 

Na temelju članaka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97., 107/07. i 94/13.), članaka 38. i 93. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke 

županije» br. 3/18.) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ («Glasnik Zagrebačke 

županije» br. 3/18.), Općinsko vijeće Općine Križ na___. sjednici održanoj dana ______2018.  

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Križ u 2018. godini 

 

I. 

 U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 

2018. godini („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 36/17.) točka III., IV. i V. mijenjaju se i glase: 

 

„III.  

          Za javne potrebe iz točke II. ovoga Programa osiguravaju se ukupna sredstva i to: 

 

 PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Križ u 2018. godini 

 

IZNOS (KN) 

1. Financiranje redovne djelatnosti 

 

3.193.800,00 

              

2. Opremanje dječjeg vrtića 10.000,00 

3. Izgradnja dječjeg vrtića                           9.300.000,00 

UKUPNO 12.503.800,00  

 

IV. 

Program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Proračunu Općine Križ za 2018. 

godinu planiran je u iznosu od 764.000,00 kuna i to za sljedeće namjene: 

 sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za 

osnovnu školu, kao i program produženog boravka te ostale potpore u cilju unaprjeđenja 

osnovnoškolskog obrazovanja,  

 stipendije za učenike i studente, 

 sufinanciranje prijevoza studenata koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa 

mjesečne prijevozne karte. 

  

V. 

 Za program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja iz točke IV. ovoga Programa 

osiguravaju se ukupna sredstva i to: 

 

 PROGRAM 

osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja 

na području Općine Križ u 2018. godini 

 

IZNOS (KN) 

1. sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, 

sufinanciranje udžbenika i programa produženog boravka te 

ostale potpore 

340.000,00               

2. stipendije učenicima i studentima 224.000,00 

3. sufinanciranje prijevoza studenata 200.000,00 



UKUPNO 764.000,00 

„ 

 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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