
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 2. i 4. Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene 

programa odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Umag 

te učešću roditelja u cijeni programa („Službene novine Grada Umaga“, broj 7/14, 23/14, 

18/15, 20/15), nakon prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga-Umago, KLASA: 

601-01/22-02/02, URBROJ: 2163-9-02-22-2, od 15. veljače 2022. godine, Upravno vijeće 

Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag / Scuola materna italiana „Girotondo“ Umago, na 

sjednici održanoj dana 08. ožujka 2022. godine donosi 
  

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju korisnika u cijeni programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja 
 

Članak 1. 

 U Odluci o sudjelovanju korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja, KLASA: 601-07/17-01/02, URBROJ: 2105/05-16/01-17-4 od 22. ožujka 

2017.g. i KLASA: 601-07/20-01/02, URBROJ: 2105/05-13/01-20-2 od 14. svibnja 2020.g.), 

članak 2. mijenja se na način da se iza stavka dva dodaje novi stavak 3. i stavak 4. koji glase: 

 

„Roditelj – korisnik koji nema prebivalište na području Grada Umaga-Umago, ali je 

zasnovao radni odnos u javnom sektoru na području Grada Umaga-Umago u zanimanjima 

koja su deficitarna za javni sektor i od interesa su za Grad Umag-Umago, sudjeluje u cijeni 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja jasličkih i vrtićkih skupina u iznosu od 0,00 kn 

na utvrđenu ekonomsku cijenu, do prijave prebivališta na području Grada Umaga-Umago, a 

najduže tri godine. 

Deficitarna zanimanja u javnom sektoru od interesa za Grad Umag-Umago određuje 

zaključkom Gradonačelnik Grada Umaga-Umago.“. 

 

 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Talijanskog 

dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag. 

 

 

KLASA: 011-03/22-02/01 

URBROJ: 2105-5-13-6 

Umag, 08. ožujka 2022. godine 

 

               

Predsjednica Upravnog vijeća 

            Antonella Degrassi 

 

 

 

 

Ova odluka objavljena je na oglasnim pločama Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag 

dana 08. ožujka 2022. godine, a stupila je na snagu dana  16. ožujka 2022. godine.  

 

 

_______________________ 

Ondina Šimičić, ravnateljica 
 


