
DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ 

Pićan 60, Pićan 

OIB: 33562962067 

KLASA: 601-05/20-01/4 

URBROJ: 2144-01-02-20-7 

Pićan, 27. studenoga 2020. godine 

 Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak (KLASA: 601-05/20-01/1, 

URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 20. listopada 2020.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2020. godine donosi 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ daje SUGLASNOST na prijedlog Odluke o cijeni usluge 

korištenja Vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Daniel Stanić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ 

PIĆAN 60 

52332 PIĆAN 

 

KLASA: 601-08/20-01/ 

URBROJ: 2144-01-01-20-1 

Pićan, 30. studenog 2020. 

 

Temeljem članka 55. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan te temeljem Zaključka o 

davanju prethodne suglasnosti Upravnog vijeća KLASA: (KLASA: 601-05/20-01/1, 

URBROJ: 2144-01-02-20-4),  ravnateljica Kristina Čule donosi 

 

ODLUKU 

o cijeni usluge korištenja Vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme 

 epidemije COVID-19 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom formira se cijena usluge korištenja Vrtića u slučaju samoizolacije djeteta, a 

uzrokovano posebnim uvjetima boravka djece u Vrtiću u vrijeme epidemije COVID-19, na 

slijedeći način: 

- Za cijelu skupinu djece koja je upućena u samoizolaciju temeljem upute koju je od 

epidemiologa zaprimio Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan (dalje: Vrtić), roditeljima 

korisnicima usluga Vrtića neće se obračunavati usluga korištenja Vrtića za vrijeme 

trajanja samoizolacije. 

- Za djecu koja su upućena u samoizolaciju temeljem izravne preporuke ili upute 

epidemiologa, pedijatra ili liječnika obiteljske medicine, roditeljima korisnicima 

usluga Vrtića neće se obračunavati usluga korištenja Vrtića za vrijeme trajanja 

samoizolacije. 

- Za djecu koja su u samoizolaciji temeljem osobne odluke roditelja ili skrbnika, usluga 

korištenja Vrtića obračunavati će se u visini od 60% redovne cijene po radnom danu. 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenoj web stranici Općine 

Pićan/Dječji vrtić „Lišnjak“ i na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

                                                                                                  RAVNATELJICA: 

                                                                                                Kristina Čule 

 


