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Broj 9 OTOK, 5. kolovoza 2020. GODINA I 

 

 

 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

 

 

 
 

 

 

Temeljem članka 21. Statuta Grada Otoka (Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13 i 

6/18. i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20.), Gradsko 

vijeće Grada Otoka na 32. sjednici održanoj dana 4. kolo-

voza 2020. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

 

I. 

 

Dječjem vrtić Pupoljak, Otok, Trg kralja Tomislava 3, 

OIB: 67232380750, daje se na korištenje, upravljanje i 

održavanje nekretnina upisana u z.k. uložak 3783, k.o. 

Otok nak.č 2334/1, Dječji vrtić i dvorište ukupne površine 

3567 m². 

 

 

II. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora o 

korištenju, upravljanju i održavanju objekta iz točke I. ove 

Odluke sa ustanovom Dječji vrtić Pupoljak. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Grada Otoka. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/08-01/1-20-11 

Otok, 4. kolovoza 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Milenko Drljepan 
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Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 21. Statuta Grada Otoka 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 

14/09, 4/13. i 6/18. i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 

02/20), Gradsko vijeće Grada Otoka na 32. sjednici održa-

noj 4. kolovoza 2020. godine, donijelo je 

 

 

 

ODLUKU  
davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik  

o mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  

Pupoljak Otok 

 

 

 

I. 

 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o postupku i 

mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Pupoljak Otok, u tekstu 

koje je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pupoljak 

Otok na sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Grada Otoka. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/08-01/1-20-13 

Otok, 4. kolovoza 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Milenko Drljepan 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 

94/13), članka 21. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13. i 6/18. i 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20), Gradsko vijeće 

Grada Otoka na 32. sjednici održanoj 4. kolovoza 2020. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 
o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga  

Dječjeg vrtića Pupoljak Otok 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića Pupoljak Otok (u daljnjem tekstu: Dječji 

vrtić) od roditelja/skrbnika – korisnika usluga. 

Grad Otok kao Osnivač osigurava sredstva za rad Dječ-

jeg vrtića. 

 

 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 2. 

 

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obra-

zovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem 

tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih progra-

ma:  

1. redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni 

razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima 

i sposobnostima,   

2. redoviti poludnevni(6-satni) program njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni 

razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima 

i sposobnostima,   

3. redoviti cjelodnevni jaslički program (10-satni) pro-

gram njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane dobi koji su prila-

gođeni razvojnim potrebama djece te njihovim moguć-

nostima i sposobnostima 

4. redoviti poludnevni jaslički program (6-satni) program 

njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehra-

ne i socijalne skrbi djece rane dobi koji su prilagođeni 

razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima 

i sposobnostima 

5. program predškole - za djecu u godini prije polaska u 

osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitom progra-

mom predškolskog odgoja.   

Prema interesima i potrebama djece i korisnika usluge 

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe koji su suklad-

ni odredbama Državnog pedagoškog standarda predškol-

skog odgoja, a na temelju suglasnosti nadležnog ministar-
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stva (program ranog učenja stranog jezika, sportski pro-

gram, alternativni programi i dr.).  

 

 

Članak 3. 

 

Program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Pupoljak 

Otok ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao:  

REDOVITI PROGRAM: 

10 - satni program - cjelodnevni 

6 - satni program - poludnevni 

 

Program Predškole organizira se u trajanju i prema 

rasporedu utvrđenom prema godišnjem planu i programu 

rada Dječjeg vrtića Pupoljak Otok. 

 

 

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 

 

Članak 4. 

 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, 

puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalen-

darsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih 

rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja kori-

snika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obu-

hvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim peda-

goškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

 

Članak 5. 

 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruju djeca s 

prebivalištem na području Grada Otoka i Komletinaca.   

Ako ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca 

korisnika usluge s prebivalištem na području drugih gra-

dova i općina po istim kriterijima utvrđenim ovim Pravil-

nikom. U slučaju da ti gradovi i općine ne sufinanciraju 

troškove utvrđene ekonomske cijene usluge, korisnik uslu-

ge plaća punu ekonomsku cijenu usluge.   

 

 

Članak 6. 

 

Roditelj/skrbnik, korisnik usluga sudjeluje u cijeni us-

luga Dječjeg vrtića kako slijedi:  

6 - satni redoviti program: 480,00 kn 

10 - satni redoviti program: 545,00 kn 

6 - satni redoviti jaslički program: 580,00 kn 

10 - satni redoviti jaslički program: 645,00 kn 

Članak 7. 

 

Roditelj/skrbnik, korisnik usluga uplaćuje mjesečnu ci-

jenu usluga na žiro-račun Dječjeg vrtića. 

 

 

Članak 8. 

 

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja/skrbni-

ka, korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj 

cijeni usluga Dječjeg vrtića, na temelju mjesečnih eviden-

cija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću. 

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka, Dječji 

vrtić dostavlja račun svakom roditelju/skrbniku, korisniku 

usluga Dječjeg vrtića, najkasnije do 10-og dana u tekućem 

mjesecu za prethodni mjesec. 

Roditelj/skrbnik, korisnik usluga dužan je platiti sud-

jelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga najkasnije do 20-

og dana u tekućem mjesecu. 

 

 

Članak 9. 

 

Roditelj/skrbnik, korisnik usluga ima pravo na umanje-

nje plaćanja mjesečne cijene Dječjeg vrtića u sljedećim 

slučajevima:  

20% od pune cijene za drugo dijete iz iste obitelji u 

Vrtiću 

20% od pune cijene za samohranog roditelja 

30% od pune cijene za dijete invalida domovinskog rata 

50% od pune cijene za treće dijete i svako sljedeće 

dijete iz iste obitelji u Vrtiću 

50% od pune cijene ako dijete ne koristi uslugu Vrtića 

zbog bolesti 10 i više radnih dana, na temelju potvrde 

liječnika o bolesti djeteta. 

Djeca ne koriste usluge Vrtića od 16. srpnja do 1. rujna 

tekuće kalendarske godine. Tada korisnici usluga ne pla-

ćaju utvrđeni mjesečni iznos. 

U mjesecu srpnju korisnici usluga imaju ove moguć-

nosti: 

- ako ne koriste usluge vrtića, utvrđeni mjesečni iznos 

umanjuje se za 70% 

- ako koriste usluge vrtića, utvrđeni mjesečni iznos 

umanjuje se za 50% 

Korisnici usluga trebaju se do 14. lipnja očitovati o 

korištenju usluga u mjesecu srpnju, u suprotnom će platiti 

utvrđeni mjesečni iznos, kao da koriste usluge Vrtića. 

U mjesecu kolovozu korisnici usluga ne plaćaju usluge 

Vrtića. 
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Članak 10. 

 

Vrtić ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku 

usluga ako isti ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 15 dana 

od datuma navedenog u Ugovoru (20-og u tekućem mjese-

cu za prethodni mjesec). 

 

 

Članak 11. 

 

Vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživa-

nja putem suda. 

 

 

Članak 12. 

 

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o 

tome obavijestiti Vrtić pisanim putem najkasnije 15 dana 

prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja. 

 

 

Članak 13.  

 

Međusobna prava i obveze, Dječji vrtić Pupoljak Otok 

i roditelj/skrbnik, korisnik usluga uredit će posebnim 

Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama davatelja i 

korisnika usluga u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Grada Otoka. 

 

 

Članak 15. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti odluka 

odnosno Zaključak Gradskog vijeća Grada Otoka KLASA: 

601-01/14-01/06, URBROJ: 2188/08-01-14-3, od 17. pro-

sinca 2014. godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 601-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/08-01/1-20-15 

Otok, 4. kolovoza 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Milenko Drljepan 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 21. Statuta Grada Otoka 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 

14/09, 4/13. i 6/18. i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 

02/20), Gradsko vijeće Grada Otoka na 32. sjednici održa-

noj 4. kolovoza 2020. godine,  donijelo je 

 

 

ODLUKU  
davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece  

u Dječji vrtić Pupoljak Otok za pedagošku  

godinu 2020./2021. 

 

 

I. 

 

Daje se prethodna suglasnost na Plan upisa djece u 

Dječji vrtić Pupoljak Otok za pedagošku godinu 2020./ 

2021. u tekstu koje je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Pupoljak Otok na sjednici održanoj 3. kolovoza 

2020. 

 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Grada Otoka. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/08-01/1-20-16 

Otok, 4. kolovoza 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Milenko Drljepan 
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AKTI GRADONAČELNIKA 

 

 

 

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 4/13, 

6/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka broj 02/20) i stavka 3. 

članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Otoka (Slu-

žbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 10/08 i 

Službeni vjesnik Grada Otoka broj 06/20) , donosim 

 
 

ODLUKU 

 

 

I. 

 

Dodjeljuju se javna priznanja u povodu Dana udruga 

Grada Otoka: 

PLAKETU – posthumno VINKU MARKOVIĆU, pripad-

niku Udruge dragovoljaca narodne zaštite „Otok“ 

PLAKETU - BRANKU LOVRIĆU, veteranu i dragovolj-

cu Domovinskog rata 

PLAKETU - ANTI KNEŽEVIĆU, veteranu i dragovoljcu 

Domovinskog rata 

PLAKETU – JASENKU ĆUTUKU, pripadniku MUP-a u 

Domovinskom ratu 

PLAKETU – DAMIRU ŽDRAVCU, pripadniku MUP-a u 

Domovinskom ratu 

PLAKETU – MARKU ŠARIĆU, pripadniku HVIDR-e 

PLAKETU – STJEPANU KRAJČIRU, za doprinos razvo-

ju ribičkog športa 

PLAKETU  – MARIU VUJICI, za doprinos razvoju ribi-

čkog športa 

PLAKETU - MARINKU MATKOVIĆU, za doprinos raz-

voju športa u Komletincima 

PLAKETU - MARTINU ŠOKČEVIĆU, za doprinos raz-

voju vatrogastva u Otoku 

PLAKETU – IVANU LANDEKA, za doprinos društve-

nom razvoju 

PLAKETU – VINKU BAŠIĆU, za doprinos društvenom 

razvoju 

 

 

PLAKETU – JURI ĆUTUKU, za doprinos društvenom 

razvoju 

PLAKETU – LJUPKU ČORIĆU, za doprinos društvenom 

razvoju 

 

 

II. 

 

Javna priznanja iz točke I. ove Odluke uručit će se na 

zajedničkom obilježavanju Dana udruga i Dana hrvatskih 

branitelja Grada Otoka, 28. lipnja 2020. godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 061-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/08-02/1-20-12 

Otok, 26. lipnja 2020. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Josip Šarić, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

Temeljem Odluke o dopuni Odluke o nužnoj mjeri 

obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za 

vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID - 19 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 14. srpnja 

2020. godine, načelnik stožera civilne zaštite grada Otoka 

donosi 

 

 

ODLUKU 
O RADU SA STRANKAMA U UPRAVNIM 

ODJELIMA GRADA OTOKA, OTOČKOJ 

RAZVOJNOJ AGENCIJI I GRADSKOJ  

KNJIŽNICI OTOK ZA VRIJEME PROGLAŠENE 

EPIDEMIJE BOLESTI COVID - 19 
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I. 

 

Zaposlenici upravnih odjela Grada Otoka, Otočke raz-

vojne agencije i Gradske knjižnice Otok obvezni su nositi 

maske prilikom rada sa strankama. 

 

 

II. 

 

Stranke koje dolaze u Gradsku upravu, Otočku razvoj-

nu agenciju i Gradsku knjižnicu Otok obvezne su nositi 

masku. 

 

 

III. 

 

Ustrojava se vođenje evidencije dolazaka stranaka. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 810-01/20-01/02 

URBROJ: 2188/08-05/1-20-365 

Otok, 16. srpnja 2020. godine 

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE GRADA OTOKA 

Josip Varga 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Otoka („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije, broj 14/09, 

04/13 i 06/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka 02/20) grado-

načelnik Grada Otoka donosi 

 

 

 

ODLUKU 
O OGRANIČAVANJU RADNOG  

VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  

NA PODRUČJU GRADA OTOKA 

 

 

I. 

 

Ograničava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na 

području grada Otoka radi sprječavanja širenja bolesti 

COVID - 19. 

Dozvoljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata je 

radnim danom do 23.00 sata a vikendom najdulje do 00.00 

sati. 

 

 

II. 

 

Ova Odluka se primjenjuje od 18. srpnja 2020. godine 

i vrijedi 30 dana. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 810-01/20-01/02 

URBROJ: 2188/08-02/1-20-366 

Otok, 17. srpnja 2020. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Josip Šarić, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Otoka („Službe-

ni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije, broj 14/09, 

04/13 i 06/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka 02/20) 

gradonačelnik Grada Otoka donosi 

 

 

 

ODLUKU 
O ODGODI JAVNIH OKUPLJANJA  

U ORGANIZACIJI GRADA OTOKA 

 

 

 

I. 

 

Odgađaju se sva javna okupljanja (koncerti, obilježava-

nja, tradicionalne kulturne manifestacije, sportska natjeca-

nja i sl.) u organizaciji Grada Otoka radi sprječavanja 

širenja bolesti COVID - 19. 
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II. 

 

Ova Odluka se primjenjuje od 18. srpnja 2020. godine 

i vrijedi 30 dana. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD OTOK 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 810-01/20-01/02 

URBROJ: 2188/08-02/1-20-367 

Otok, 17. srpnja 2020. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Josip Šarić, dipl. ing. 

 

 



 

Stranica 252 SLUŽBENI VJESNIK GRADA OTOKA Broj 9 
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