
Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno 
glasilo „Narodne novine“ broj 10/97., 107/97., 94/13. i 98/19.) i Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 
I, članka 56. stavka 1. točka 4., od 22. ožujka 2018. godine, KLASA: 601-02/18-01/1, URBROJ: 
2196/01-JT-4-04-18-2 od 22. ožujka 2018. i Odluke od izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića 
Vukovar I, KLASA: 601-02/20-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-20-01 od 13. siječnja 2020., 
te Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Vukovar I, KLASA: 601-01/19-
01/8, URBROJ: 2196/01-02-20-9 od 10. studenog 2020., Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Vukovar I, na svojoj 48. sjednici, održane 24. prosinca 2020., donosi  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I 

 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 
Vukovar I (KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. 
godine) dodaje se stavak koji glasi: 

„Ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na području Grada Vukovara, niti posjeduje 
hrvatsko državljanstvo, ali ima boravišnu dozvolu te boravište na području grada Vukovara, 
Grad Vukovar sufinancira dio cijene. 

 

Članak 2. 

Članak 7. stavak 1. točka 3. se mijenja i glasi: 

„dokaz o prebivalištu (boravištu) djeteta i korisnika usluga (oba roditelja/skrbnika djece)“ 
 

Članak 3. 

Članak 15. stavak 1. točka 3. se mijenja i glasi: 

„ djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište/boravište na području Grada 
Vukovara“ 

 

Članak 4. 

Članak 16. stavak 2. točka 4. se mijenja i glasi: 

„ djeca koja s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište/boravište na području grada Vukovara“ 

U svezi iste točke, pod dokumentacija, točka se mijenja i glasi: 

„preslika osobnih/ boravišnih iskaznica“. 

 

 



Članak 5. 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/20-01/1 

URBROJ: 2196/01-JT-4-04-20-7 

Vukovar, 24. prosinca 2020.     Predsjednica Upravnog vijeća 

        Kristina Kuraja 

 

 

 

 

 


