
            

 Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Trogir“, nakon pribavljene suglasnosti od strane gradskog vijeća Grada Trogira i 

općinskog vijeća Općine Okrug (Grad Trogir – Klasa:601-01/17-01/3, Urbroj: 2184/01-31/01-

20-13 od 09. travnja 2020.  i Općine Okrug – Klasa: 021-05/17-01/31, Urbroj: 2184-04-02/20-

9, od 15. svibnja 2020.) na 39. sjednici odrađenoj elektronskim putem, dana 18. 05. 2020. 

godine donosi  

 

 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“ 

 

Članak 1.  

 U Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“ (Klasa: 012-04-

01/17-01/116, Urbroj: 2184-17-17-1 od 05. travnja 2017.; Klasa: 012-04-01/17-01/273, 

Urbroj: 2184-17-17-1 od 01. listopada 2019.) u članku 16. stavku 1. dodaje se točka 4. koja 

glasi: 

  „4. u slučajevima nastupanja posebnih okolnosti koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, 

zbog čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružati usluge odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci 

predškolske dobi. 

U navedenom slučaju Upravno vijeće utvrđuje vremenski period u kojem se korisnici usluga 

oslobađaju obveze sudjelovanja u cijeni usluga“. 

Članak 2. 

 U članku 17. stavku 1. dodaje se točka 3. koja glasi: 

 „3. u slučajevima nastupanja posebnih okolnosti koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, 

zbog čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružati usluge odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci 

predškolske dobi. 

U navedenom slučaju Upravno vijeće utvrđuje vremenski period u kojem se korisnicima 

usluga utvrđuje umanjenje sudjelovanja u cijeni usluga te visinu sudjelovanja u cijeni usluga“. 

 

 

 



 

Članak 3.  

 Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića, a stupa na snagu 19. svibnja 2020. 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća: 

       Sonja Novak Mijić, v.r. 

 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 

vrtića „Trogir“ objavljen je na oglasnoj ploči Ustanove dana 19. svibnja 2020. 

 

       Ravnateljica: 

       Ana Belas, v.r. 

 

Klasa: 012-04-01/20-01/179                                                        

Urbroj: 21 84-1 7-20-1 

 

        

 

 

 

 

 

 


