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U  Bjelovaru, 19. siječnja 2021.  

 

Na temelju  Ugovora o sufinanciranju Dječjeg vrtića Ciciban (klasa: 601-01/20-01/26, urbroj: 2103/01-

07/3-20-2) od 28. prosinca 2020. godine  između ugovornih strana Grada Bjelovara i Dječjeg vrtića 

Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 18. sjednici dana 19. siječnja 2021. godine 

donosi:  

 

Izmjene i dopune  

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban 

 

U Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban 

(klasa: 601-05/19-01/01 urbroj: 2103/01-17-19-2, Bjelovar, 9. siječnja 2019.) 

u glavi VII. MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA KORISNIKA U CIJENI PROGRAMA, članak 27. ostaje 

isti te se dodaje:  

 

Roditelj/skrbnici s troje i više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni 

programa, a Grad Bjelovar će za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzeti plaćanje u cijelosti ako 

je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole. Roditelji/skrbnici prilažu dokumentaciju u skladu s 

Javnim pozivom za korisnike programa – roditelji s troje ili više djeca koji Vrtić odlukom Uravnog 

vijeća, a to je zahtjev, rodni list i potvrdu da dijete pohađa osnovnu školu ostvaruju pravo po 

navedenoj mjeri.  Roditelju/skrbniku korisniku usluga izdaje se Rješenje koje je vremenski 

ograničeno, tj. vrijedi u vremenskom rasponu navedenom u Rješenju.  

 

Ostali  članci Pravilnika  o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Ciciban (klasa: 601-05/19-01/01 urbroj: 2103/01-17-19-2, Bjelovar, 9. siječnja 2019.) ostaju 

nepromijenjeni.  
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Ove Izmjene i dopune Pravilnika  o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću Ciciban stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Dječjeg  vrtića 

Ciciban, a primjenjivat će se od 1. veljače 2021. godine 

 

predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban                                                                    

 

                                                                                                                                     

 

 


