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Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13) te članka 61. stavak 1. alineja 5.  Statuta 
Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na 
sjednici održanoj dana 5. prosinca 2016. donosi 
 
                                                    
       

P  R  A  V  I  L  N  I  K   
O  MJERILIMA UPISA  DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK MALI LOŠINJ 
        
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 
      Članak 1. 
 
(1) Ovim Pravilnikom uređuju se  opće odredbe, redoviti postupak upisa u Vrtić, 

postupak upisa tijekom pedagoške godine, programi, prava i obveze 
roditelja/skrbnika i Vrtića i ispis djeteta iz Vrtića. 

 
(2) Pravila upisa u Vrtić odnose se na djecu od navršene jedne godine života do polaska 

u osnovnu školu. 
       
      Članak 2. 
 
(1) Vrtić je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi. 
 
(2) Kao javne ovlasti Vrtić obavlja slijedeće poslove: 
 

- upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće 
dokumentacije, 

- izdavanje potvrda i mišljenja, 

- upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 

 

(3) Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje 
obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, 
roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema 
odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak. 

 
 
II . REDOVITI POSTUPAK UPIS U VRTIĆ 
 
1. Pokretanje redovitog postupka upisa u Vrtić 
 
      Članak 3. 
 
 (1)Odluku o redovitom postupku upisa u Vrtić  donosi Upravno vijeće. Bitan sadržaj 
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Odluke je: 
 

1. rok za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić, ne kraći od 30 dana 
2. naznaku službene osobe koja će zaprimati zahtjev za upis u Vrtić 
3. naznaku mjesta gdje će se vršiti predaja dokumentacije za upis 
4. termini za provođenje intervjua sa stručnim suradnikom-psihologom,odnosno 

stručnim timom 
5. programi  Vrtića za koje se vrše upisi 
6. uvjeti za upis u Vrtić 
7. osnove i mjerila upisa u Vrtić 
8. naznaku obrasca -  zahtjeva za upis u Vrtić 
9. naznaku mrežne stranice i ostalih načina na koje se mogu dobiti sve potrebne 

informacije o postupku upisa djeteta u Vrtić 
10.  rok za isticanje obavjesti o upisu i način dostave rješenja o upisu 

 
  (2)    Redoviti postupak upisa u Vrtić odnosi se na upis djece rane i predškolske dobi za 
narednu pedagošku godinu. 

 
             Članak 4. 

 
(1) Redoviti postupak upisa u Vrtić pokreće se javnom objavom putem mrežne stranice 

Vrtića, lokalnog radija, plakata i oglasnih ploča u Vrtiću. 
 
(2) Rok podnošenja zahtjeva na javnu objavu ne može biti kraći od 30 dana. 

(3) Roditelj /skrbnik djeteta je stranka u postupku upisa u Vrtić, sukladno odredbama 

zakona kojima se uređuje opći upravni postupak. 

(4) Javna objava jest obavijest o redovitom postupku upisa u Vrtić koja sadrži naznaku 
osoba na koje se odnosi, način sudjelovanja u postupku, popis dokumentacije koju 
treba poslati ili osobno dostaviti u Vrtić kao i posljedice koje nastaju istekom roka. 
 

(5) Vrtić je dužan objaviti na mrežnoj stranici osnovne zakonske propise, opće i 
pojedinačne akte kao i obrasce koji se odnose na postupak upisa u Vrtić. 

 
2. Osnove i mjerila za utvrđivanje prednosti i obvezna dokumentacija 
 
      Članak 5. 
 
(1 ) Osnove i mjerila za utvrđivanje prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u 
Vrtić su: 
 
Redni 
Broj 

osnove 
 
 

 
OSNOVE ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE 

U JASLICE I VRTIĆ 

Prijedlog 
Mjerila- broj 

bodova 

1.  Dijete roditelja žrtve i roditelja iznad 50% invalida 
domovinskog rata 

10 
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2.  Dijete s oba zaposlena roditelja  7 

3.  Dijete samohranog zaposlenog roditelja 7 

4.  Dijete samohranog nezaposlenog roditelja 2 

5.  Dijete iz obitelji s jednim zaposlenim roditeljem 2 

6.  Dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb 1 

7.  Dijete iz obitelji s troje ili više djece za djecu do 18 godine 
života odnosno do kraja srednje škole. Samo djeca koja žive 
u zajedničkom domaćinstvu. 

1 

8.  Dijete s težim teškoćama u razvoju, sukladno članku 4. 
stavak 4. Državnog pedagoškog standarda 

4 

9.  Dijete s lakšim teškoćama, sukladno članku 4. stavak 3. 
odredbi Državnog pedagoškog standarda 

2 

10.  Dijete uzeto na uzdržavanje kao i dijete smješteno u 
udomiteljsku obitelj 

2 

11.  Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 4 

12.  Dijete roditelja koji je ostvario pravo na dječji doplatak 1 

13.  Dijete s prebivalištem u općini Mali Lošinj    
1 

14.  Dijete s Popisa neupisane djece iz prethodnog redovitog 
upisnog roka 

1 

 
( 2)  Roditelj /skrbnik je dužan u upisnom roku: 
 

1. dostaviti ispunjen obrazac zahtjeva za upis; 
2. dostaviti dokumentaciju za osnove koje  dokazuje 

 

(3) Osnove iz stavka 1. ovog članka dokazuju se:  

1. Osnova pod red. br. 1. -   preslika važećeg rješenja 

2. Osnova pod red. br. 2. -  elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne 

starije od 15 dana i preslika zadnjeg ugovora o radu  

Za strance odnosno osobe zaposlene u inozemstvu i prijevod odgovarajuće potvrda kojom se 

dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja 

temeljenog na ugovoru o  radu. 

3. Osnova pod red. br. 3.  
Samohrani roditelj dostavlja u Vrtić rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja 
zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog 
roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete. 
Status samohranog zaposlenog roditelja dokazuje se sukladno dokazu za osnovu pod red. br. 2. 

4. Osnova pod rednim br. 4. – Status samohranog roditelja  dokazuje se sukladno dokazu za 

osnovu iz točke 3.  
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5. Osnova pod rednim br. 5. -  elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne 

starije od 15 dana i presliku zadnjeg ugovora o radu 

6. Osnova pod rednim br. 6. -  pisana preporuka Centra za socijalnu skrb 

7. Osnova pod rednim br. 7.  -  preslike rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za djecu u 

obitelji mlađu od 18 godina, odnosno do kraja srednje škole, te preslika osobne iskaznice ili 

uvjerenje o prebivalištu kao dokaz zajedničkog domaćinstva 

8. Osnova pod rednim br. 8. - dijete s težim teškoćama u razvoju (rješenje Centra za socijalnu 

skrb, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ) 

9. Osnova pod rednim br. 9. -nalaz i mišljenje liječnika specijaliste 

10. Osnova pod rednim br. 10. -  rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje pravo na 

uzdržavanje i udomljenje djeteta 

11. Osnova pod rednim br. 11. -  preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih, kao u točki 7. 

12. Osnova pod rednim br. 12. -   preslika važećeg rješenja o dječjem doplatku, 

13. Osnova pod rednim br. 13. - preslika uvjerenja o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica 

djeteta, 

14. Osnova pod rednim br. 14. - preslika popisa neupisane djece (navedeno mjerilo  utvrđuje 

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić ), 

15. Preslike osobnih iskaznica roditelja. 

(4) Osnove pod točkama 3. i 5. se međusobno isključuju. 
 
(5) Roditelj ili skrbnik dužan je u redovitom upisnom roku predati popunjen zahtjev za 

upis i traženu dokumentaciju, službenoj osobi Vrtića, putem elektronske pošte ili 
poštanskom pošiljkom. 

 
(6) Službena osoba u ime Povjerenstva za upis u Vrtić, za upravni postupak je tajnik 

ustanove. 
 
(7) Ako postoji sumnja u vjerodostojnost dokumentacije, službena osoba temeljem 

odluke Povjerenstva za upis u Vrtić provjerit će po službenoj dužnosti ili na zahtjev 
stranke vjerodostojnost takve isprave kod suda, odnosno javnopravnog tijela koji su 
takvu ispravu izdali. 

 
(8) Kad zahtjev za upis sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po 

zahtjevu odnosno ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom 
će upozoriti na to roditelja/skrbnika i odredit će rok u kojem je dužan otkloniti 
nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. 

(9) Zaprimanje dokumentacije, vršit će se do zadnjeg dana upisnog roka.  
 
(10) Za predani, ispunjeni obrazac zahtjeva za upis u Vrtić, s dokumentacijom, roditelj/ 

skrbnik dobit će potvrdnicu. 
 
(11) Protekom roka, pristigle zahtjeve za upis koji su nepravovremeni neće se uzimati 
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u postupak. 
 
(12) Dijete u smislu primjene ovog Pravilnika je do osamnaeste godine života, odnosno 

do kraja srednje škole koje živi u zajedničkom domaćinstvu. 
 
      Članak 6. 
 

Povjerenstvo za upis u Vrtić, na prijedlog Centra za socijalnu skrb može donijeti odluku 
o upisu djeteta direktno bez prethodno provedenog upisnog postupka ukoliko se radi o 
prijekoj zdravstvenoj i socijalnoj potrebi djeteta ili obitelji u kojoj dijete živi. 
 
 
3.  Jaslične i vrtićne skupine 
 
      Članak 7. 
 
(1) Postupak upisa u jaslice vršit će se za djecu koja najkasnije 31.kolovoza navršavaju 

godinu dana života. 
(2) Postupak upisa u vrtićne skupine vršit će se u pravilu za djecu koja 31. kolovoza 

navršavaju tri godine. 
(3) Iznimno, ukoliko ne postoji drugačija mogućnost organiziranja odgojno-obrazovne 

skupine, moguća su i manja dobna odstupanja u odgojno-obrazovnoj skupini. 
 
4. Obustava postupka 
 
      Članak 8. 
 
(1) Tijekom postupka upisa roditelj/ skrbnik može odustati od prijave za upis djeteta u 

Vrtić u pisanom obliku, usmeno na zapisnik li elektronskim putem. 
 
(2) Službena osoba Vrtića donijet će rješenje o obustavi postupka. 
 
5. Intervju 
 
      Članak 9. 
 

(1) Tijekom upisnog roka intervju provodi stručni suradnik- psiholog, odnosno stručni 
tim. 

 
(2) Stručni suradnik-psiholog će odrediti termin za provođenje intervjua za svako 

dijete prijavljeno za upis u Vrtić. 
 

(3) Termini za intervju odredit će se u Odluci o upisu u Vrtić iz članka 3. stavak 1. 
točka 4. ovog Pravilnika. 

 
(4) U dogovoreni termin za intervju roditelji/skrbnici su obvezni zajedno s djetetom 

doći u Vrtić. 
(5) Nakon izvršenog intervjua sastavlja se službena zabilješka. 

 
 
6. Povjerenstvo za upis u Vrtić,  prvostupanjsko tijelo  
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      Članak 10. 
 
(1) Povjerenstvo za upis u Vrtić je prvostupanjsko tijelo koje provodi postupak upisa 

djece rane i predškolske dobi u Vrtić. 
 
(2) Povjerenstvo za upis u Vrtić o svom radu donosi Poslovnik na prvom sastanku 

Povjerenstva. 
 
(3) Članove Povjerenstva za upis u Vrtić predlaže i imenuje Odgojiteljsko vijeće na 

prijedlog ravnatelja. 
 
(4) Povjerenstvo za upis broji ukupno sedam članova. 
 
(5) Povjerenstvo za upis u Vrtić čini ravnatelj kao voditelj Povjerenstva, dva predstavnika 

stručnih suradnika i četiri člana iz reda odgojitelja predškolske djece. 
 
(6) Mandat Povjerenstva za upis u Vrtić  je dvije godine. 
 
(7) Prilikom redovitog upisa djece u Vrtić u skupinu s programom na talijanskom jeziku, 

talijanska nacionalna zajednica može imenovati jednu osobu koja će u radu 
Povjerenstva za upis u Vrtić imati savjetodavnu ulogu. 

 
(8) Povjerenstvo za upis u Vrtić utvrđuje i donosi Bodovnu listu, Popis upisane djece,  

Popis neupisane djece i  o svom radu vodi zapisnike.  
 
 

7. Voditelj i zamjenik Povjerenstva za upis u Vrtić  
 
      Članak 11. 
 

(1) Voditelj Povjerenstva za upis u Vrtić je ravnatelj Vrtića. 
 

(2) Voditelj Povjerenstva za upis u Vrtić rukovodi sastancima i u ime Povjerenstva, 
potpisuje zapisnike o radu Povjerenstva, Bodovnu listu, Popis upisane djece, Popis 
neupisane djece, Izvještaj o obavljenom upisu djece rane i predškolske dobi te 
Rješenje o rezultatima upisa. 
 

(3)  Zamjenika voditelja Povjerenstva za upis u Vrtić biraju članovi Povjerenstva između 
prisutnih članova na prvom sastanku, u pravilu javnim glasovanjem, nadpolovičnom 
većinom. 
 

(4) Zamjenik voditelja Povjerenstva zamjenjuje voditelja Povjerenstva, za vrijeme 
odsutnosti, u svim pravima i obvezama. 
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8. Prednost pri upisu u Vrtić 
Članak 12. 

 
(1) Broj bodova na bodovnoj listi kao i dob djeteta  su osnove koje daju prednost  pri 

upisu djeteta u Vrtić. 

 

(2) Broj i dob djece u odgojno-obrazovnim skupinama određuje se na način utvrđen 

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

(3) Ukoliko ne postoji mogućnost upisa djeteta u objekt koji je roditelj naznačio u 

zahtjevu za upis u Vrtić, Povjerenstvo za upis u Vrtić zadržava pravo upisa djeteta u 

raspoloživi objekt Vrtića. 

 

(4) Žalba roditelja/skrbnika zbog upisa djeteta u objekt Vrtića koji roditelj nije naznačio 

u zahtjevu za upis u Vrtić, smatrat će se neosnovanom. 

 

(5) Ako roditelj / skrbnik odbije upis djeteta u drugi objekt prilikom redovitog upisnog 

roka za narednu pedagošku godinu, neće se moći pozivati na jedan upisni bod  u 

sljedećem  upisnom postupku  jer će se smatrati da je odustao od upisa u Vrtić, osim 

ako je ponuđen upis djeteta u podružnicu Žalići Nerezine, a dijete ima prebivalšte u 

Velom Lošinju i Malom Lošinju.   

 
9. Bodovna lista 

 
      Članak 13. 
 
(1) Na temelju osnova i mjerila iz članka 5. ovog Pravilnika pri redovitom upisu djece 

rane i predškolske dobi u Vrtić izvršit će se bodovanje i sastaviti Bodovna lista. 
Prema zadanim osnovama i mjerilima utvrdit će se prednost pri upisu djece rane i  
predškolske dobi u Vrtić.  

 
(2) Prednost pri upisu imat će dijete s većim brojem bodova prema Bodovnoj listi, ako je 

odgovarajuće  životne dobi za odgojno obrazovnu skupinu.  
 
(3) Ako Povjerenstvo za upis u Vrtić utvrdi da dvoje ili više djece imaju isti broj bodova 

prednost pri upisu imat će dijete starije životne dobi. 
 
      Članak 14. 
 
(1) Prijedlog  Bodovne liste Povjerenstvu za upis u Vrtić dostavlja stručni suradnik-
psiholog. 
 
(2) Bodovnu listu  donosi Povjerenstvo za upis u Vrtić. 
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10. Popis upisane djece i Popis neupisane djece  
 
      Članak 15. 
 
(1) Nakon što je donijelo Bodovnu listu, Povjerenstvo za upis u Vrtić donosi Popis 

upisane   djece i Popis neupisane djece. 
(2) Popis neupisane djece sastavlja Povjerenstvo za upis u Vrtić, vodeći računa o 

utvrđenim bodovima iz Bodovne liste te sukladno tome utvrđuje Popis neupisane 
djece. 

(3) Popis neupisane djece sastavlja se na način da se upisuje prezime i ime djece  s 
većim brojem bodova, a potom prezime i ime djece starije životne dobi s istim brojem 
bodova. 

 

      Članak 16. 

 

(1) Redoslijed djece na Popisu neupisane djece ne predstavlja redoslijed kojim će djeca 

biti upisana u Vrtić. 

 

(2) Upis djece tijekom pedagoške godine provodit će se na upražnjeno mjesto prema 

pravilima određenim za upis djece tijekom pedagoške godine. 

 

11. Formiranje odgojno- obrazovnih skupina 

 

Članak 17. 
 

(1) Povjerenstvo za upis u Vrtić upisuje djecu u Vrtić na temelju Bodovne liste, dobi 

novoprijavljene djece kao i popisa djece koja nastavljaju pohađati Vrtić. 

 

(2) Povjerenstvo za upis u Vrtić utvrđuje prijedlog odluke o načinu formiranja odgojno 

obrazovnih skupina. 

 

(3) Prijedlog odluke o načinu formiranja odgojno obrazovnih skupina mora biti u 

pisanom obliku.  

 

(4) Povjerenstvo za upis u Vrtić, u prijedlogu odluke o načinu formiranja odgojno 

obrazovnih skupina treba označiti dobnu strukturu djece za svaku odgojno obrazovnu 

skupinu te obrazložiti zašto su novoosnovane skupine formirane na  predloženi način,  

kao i zašto su postojeće odgojno obrazovne skupine dopunjene na predloženi  način. 

 

(5) Odluku o načinu formiranja odgojno obrazovnih skupina, odnosno definiranje dobne 

strukture odgojno obrazovne skupine donosi Upravno vijeće, na priijedlog 

Povjerenstva za upis u Vrtić.  
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      Članak 18. 
 

Povjerenstvo za upis  u Vrtić prilikom predlaganja formiranja odgojno - obrazovnih 
skupina treba uzeti u obzir i sljedeće: 
 

- smanjenje broja djece u skupini zbog upisa djeteta s lakšom ili težom teškoćom 

sukladno Državnom pedagoškom standardu 

- sagledati mišljenje odgojitelja predškolske djece i stručnog tima  prema ranijem 

izvršenom uvidu u specifične psihofizičke sposobnosti i potrebe djece koja već 

pohađaju Vrtić 

- sagledati mišljenje stručnog tima u odnosu na uočene psihofizičke sposobnosti i 

potrebe prijavljene djece na upis u Vrtić 

- razmjerna zastupljenost  dječaka i djevojčica 

- u Vrtić su već uključeni  braća i sestre  

- i druge nenavedene okolnosti, a koje Povjerenstvo za upis u Vrtić ocjeni važnim i u 

prijedlogu odluke za formiranje odgojno obrazovnih skupina iste obrazloži 

 
 
12. Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa u Vrtić 
 

Članak 19. 
 

(1) Na temelju Popisa upisane i Popisa neupisane djece tajnik Vrtića je dužan sastaviti 
Rješenje o provedenom redovitom upisnom postupku, odnosno Rješenje kojim se 
usvaja, odbacuje ili odbija zahtjev za upis djeteta u Vrtić, sukladno odredbama 
zakona koji regulira opći upravni postupak. 
 

(2) Rješenje iz stavka (1.) ovog članka dostavlja se javnom objavom, na mrežnoj stranici 
Vrtića i istovremeno na svim oglasnim pločama Vrtića, u roku od 30 dana od 
posljednjeg dana roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić. 
 

(3) Povjerenstvo za upis u Vrtić dužno je dostaviti tajniku ustanove sve popise iz stavka1. 
ovog članka, a najkasnije 25. dana roka za dostavu Rješenja 
 

      Članak 20. 
 
(1) Rješenje u svojoj izreci sadrži popisne liste upisane djece i neupisane djece, odnosno 

zahtjeve koji su usvojeni, odbačeni i odbijeni. Popisne liste imaju podatke s 
prezimenom i imenom djeteta, datumom rođenja djeteta, dobi djeteta na dan 1. rujna 
i brojem bodova. 
 

(2) Istovremeno s danom objave rješenja o rezultatima upisa u Vrtić u redovitom 
upisnom postupku, na mrežnoj stranici Vrtića, bit će objavljeni na oglasnim mjestima 
Vrtića i popisi djece po skupinama, odnosno djeca koja od ranije pohađaju Vrtić, kao i 
novoupisana djece. 
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 13. Naknadan upis na Popis neupisane djece 
  
      Članak 21. 
 
(1) Dijete, za koje roditelji u predviđenom roku u Rješenju o rezultatima upisa u 

redovitom upisnom postupku, nisu dostavili potpisan Ugovor s Vrtićem, a dijete je 
raspoređeno u Podružnicu Žalići u Nerezinama, Povjerenstvo za upis u Vrtić će 
naknadno s prezimenom i imenom djeteta dopuniti Popis neupisane djece. 

 
(2) Navedena dopuna na Popisu neupisane djece objavljuje se na oglasnoj ploči. 
 
(3) Upis djeteta iz stavka 1. je moguć tijekom pedagoške godine sukladno postupku 

predviđenom za upise tijekom pedagoške godine. 
 

 
14. Izvješće o provedenom upisu 
 
      Članak 22. 
 
Povjerenstvo sastavlja  Izvješće nakon provedenog redovitog upisnog postupka u Vrtić i 
o tome obavještava Odgojiteljsko vijeće i Upravno vijeće. 
 
15. Žalba  
 
      Članak 23. 
 
(1) Roditelj /skrbnik može podnijeti žalbu na dostavljeno rješenje. 
 
(2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 
 
(3) Žalba se  predaje prvostupanjskom tijelu na način propisan za predaju podnesaka. 
 
(4) Žalba se predaje Povjerenstvu za upis u Vrtić. 
 
(5) Žalba bilo kojeg roditelja /skrbnika djeteta odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja  

prema svim roditeljima/skrbnicima čija su djeca odgovarajuće životne dobi,  prema 
Državnom pedagoškom standardu. 

 
(6) Kada rješenje po žalbi postane izvršno prestaje odgodni uvjet izvršenja rješenja 

prema svim roditeljima/skrbnicima čija su djeca odgovarajuće životne dobi prema 
Državnom pedagoškom standardu. 

 
     

16. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe 
                
      Članak 24. 
 
(1) Prvostupanjsko tijelo ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od 

ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene 
osobe, odbacit će je rješenjem. 

(2) Kad prvostupanjsko tijelo utvrdi da je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od 
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ovlaštene osobe, navodi žalbe razmotrit će se te ispitati zakonitost, odnosno ocijeniti 
svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava. 

(3) Kad prvostupanjsko tijelo ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično, 
zamijenit će pobijano rješenje novim ako se ne dira u prava trećih osoba. 

(4) Ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez 
odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu. 

 
 

17. Upravno vijeće, drugostupanjsko tijelo 
 

Članak 25. 
 
(1) Drugostupanjsko tijelo u Vrtiću je Upravno vijeće. 
 
(2) Drugostupanjsko tijelo ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od 

ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene 
osobe, odbacit će je rješenjem. 

 
(3) Kad drugostupanjsko tijelo postupajući u povodu žalbe protiv rješenja 

prvostupanjskog tijela o odbacivanju žalbe utvrdi da ne postoje razlozi za odbacivanje 
žalbe, poništit će rješenje o odbacivanju žalbe i riješiti odbačenu žalbu. 

(4) Drugostupanjsko tijelo ispituje zakonitost i ocjenjuje svrhovitost pobijanog rješenja u 
granicama zahtjeva iz žalbe, ali pri tome nije vezano žalbenim razlozima. 

(5) Drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi pazi po službenoj dužnosti na 
nadležnost i postojanje razloga za oglašavanje rješenja ništavim. 

(6) Drugostupanjsko tijelo riješit će stvar na temelju činjenica utvrđenih u 
prvostupanjskom postupku. Kad činjenice nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno 
utvrđene u prvostupanjskom postupku, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak 
samo ili putem prvostupanjskog tijela. 

(7) Drugostupanjsko tijelo može žalbu odbiti, rješenje poništiti u cijelosti ili djelomično ili 
ga izmijeniti. 

(8) Poništavanjem se poništavaju sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo. 

 

   18. Odbijanje žalbe 

      Članak 26. 

Drugostupanjsko tijelo odbit će žalbu ako utvrdi: 

1. da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i 
na zakonu osnovano 

2. da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli 
utjecati na rješenje stvari 

3. da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog 
onih koji su u rješenju navedeni 
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19.  Poništavanje rješenja 
                Članak 27. 
 
(1) Drugostupanjsko tijelo poništit će rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi: 

1. da su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene 

2. da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od 
utjecaja na rješavanje stvari 

3. da je izreka pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem 

4. da je pogrešno primjenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar 

(2) Kad je za donošenje novoga rješenja, s obzirom na prirodu upravne stvari, nužno 
neposredno rješavanje prvostupanjskog tijela, a drugostupanjsko tijelo utvrdi da 
rješenje treba poništiti, dostavit će predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom 
tijelu. 

(3) Ako drugostupanjsko tijelo utvrdi da je prvostupanjsko rješenje donijelo nenadležno 
tijelo, poništit će to rješenje po službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom 
tijelu na rješavanje. 

 

20.  Izmjena rješenja 
 
               Članak 28. 
 
(1) Drugostupanjsko tijelo ne može izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu stranke 

koja je izjavila žalbu. 

(2) Iznimno, drugostupanjsko tijelo može izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu 
stranke koja je izjavila žalbu samo iz razloga zbog kojih bi to rješenje moglo oglasiti 
ništavim ili poništiti, ako nije drukčije propisano. 

     
21. Drugostupanjsko rješenje 
 
        Članak 29. 
 
(1) Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje rješenjem. 

(2) U obrazloženju drugostupanjskog rješenja ocijenit će se i svi navodi žalbe. Ako je već 
prvostupanjsko tijelo u obrazloženju svojeg rješenja pravilno ocijenilo navode koji se 
u žalbi iznose, drugostupanjsko tijelo može se pozvati na razloge prvostupanjskog 
rješenja. 

(3) Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor. 

 
22. Izvršnost rješenja 
 

Članak 30. 
 

(1) Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno. 

(2) Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije 
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izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom stranci 
rješenja ako žalba nema odgodni učinak, dostavom rješenja kojim se žalba odbacuje 
ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o 
obustavi postupka u povodu žalbe. 

(3) Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno dostavom 
stranci. 

(4) Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u 
ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka. 

 
 
III.  POSTUPAK UPISA U VRTIĆ TIJEKOM PEDAGOŠKE GODINE 
 
1. Postupak upisa s Popisa neupisane djece 
       

 
      Članak 31. 
 
(1) Povjerenstvo za upis u Vrtić dužno je pisanim putem obavijestiti roditelje /skrbnike 

djece s Popisa neupisane djece o upražnjenom mjestu za upis djeteta u Vrtić i tijekom 
pedagoške godine.   
 

(2) Povjerenstvo za upis u Vrtić će dostaviti poziv svim roditeljima/skrbnicima djece  

odgovarajuće životne dobi za odgojno-obrazovnu skupinu u kojoj je upražnjeno 

mjesto. 

 

(3) Pozivom se obvezuje roditelj/skrbnik u određenom roku podnijeti zahtjev za upis 

djeteta tijekom pedagoške godine i ponovno dostaviti dokumentaciju iz članka 5. 

ovog Pravilnika. 

(4) Tajnik Vrtića je dužan temeljem odluke Povjerenstva o upisu djeteta tijekom 
pedagoške godine, dostaviti roditelju/skrbniku djeteta Rješenje o rezultatima 
provedenog postupka upisa tijekom pedagoške godine. 
 

(5) Rok za žalbu na Rješenje o rezultatima provedenog postupka upisa tijekom 
pedagoške godine je 15 dana od dana dostave Rješenja stranci. 

 
(6) Rješenje  iz stavka 4. ovog članka potpisuje ravnatelj kao voditelj Povjerenstva. 

 
(7) Rješenje o provedenom postupku upisa tijekom pedagoške godine objavljuje se i na 

oglasnoj ploči Vrtića. 
 

 
2. Promjena programa 
      Članak 32. 
 
(1) Dijete se može upisati u Vrtić jednom tijekom pedagoške godine. 
 
(2) Na dan 01. rujna za dijete starije od tri godine roditelj/skrbnik može promijeniti 

program jednom tijekom pedagoške godine, samo ukoliko će dijete navedeni program 
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stvarno koristiti.  
(3) Program se ne može mjenjati tijekom obračunskog mjeseca. 
 
(4) Promjenu programa iz ovog članka roditelj/skrbnik mora najaviti odgojitelju skupine 

do kraja obračunskog mjeseca za naredni obračunski mjesec. 
 
(5) Roditelj /skrbnik kada želi promijeniti program obvezan je podnijeti zahtjev 

ravnatelju Vrtića. 
 
 
3. Premještaj djeteta  
 

Članak 33. 
 

(1) Roditelj / skrbnik koji je upisao dijete u objekt Vrtića koji nije odgovarao zahtjevu za 

upis u Vrtić ima pravo na premještaj djeteta u drugi objekt Vrtića u idućoj 

pedagoškoj godini, ukoliko zahtjev za premještaj podnese do kraja redovitog upisnog 

roka. 

(2) Roditelj / skrbnik koji je upisao dijete u objekt koji je odgovarao zahtjevu za upis u 

Vrtić ima također pravo na premještaj djeteta u drugi objekt Vrtića u idućoj 

pedagoškoj godini, ukoliko zahtjev za premještaj podnese do kraja redovitog upisnog 

roka. 

(3) Roditelj /skrbnik koji je podnio zahtjev za premještaj djeteta najkasnije do kraja 

redovitog upisnog roka ima prednost u odnosu na  novoprijavljenu djecu  koja se 

upisuju u Vrtić u redovitom upisnom roku. 

(4) Ako roditelj /skrbnik propusti podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka, neće moći 

ostvariti pravo na premještaj za narednu pedagošku godinu.  

(5) Na inicijativu Vrtića, iz organizacijskih razloga, moguć je privremeni premještaj djece 

iz jednog objekta u drugi.  

 
IV.  PROGRAMI  
 
1. Redoviti i posebni programi 
    
      Članak 34. 
 
(1) Predškolski odgoj obuhvaća redovite i druge programe odgoja, naobrazbe, 

zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju sukladno odredbama 
Zakona i Državnog pedagoškog standarda. 
 

(2) U Dječjem vrtiću je organiziran odgojno-obrazovni u cjelodnevnom desetsatnom 
redovitom programu i poludnevnim programima u trajanju od pet i šest  sati. 

 
(3) U Vrtiću se obavezno organizira program predškole. 

 
(4) Roditelj/skrbnik  prilikom upisa bira program koji će koristiti. 
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      Članak 35. 
 
Vrtić provodi sljedeće redovite programe prema duljini trajanja i objektu: 
 
1. centralni vrtić, Omladinska 14, Mali Lošinj, provodi cjelodnevni desetsatni program , 

poludnevni šest i pet satni program 
2. podružnica Žižula, Vladimira Nazora 41 A, Veli Lošinj,  provodi cjelodnevni desetsatni 

program i poludnevni šest i pet satni program 
3. podružnica Nešpula, Vladimira Gortana 2, Veli Lošinj, provodi cjelodnevni desetsatni 

program 
4. podružnica Perla, Lošinjskih brodograditelja 17, Mali Lošinj, provodi cjelodnevni 

desetsatni program, poludnevni šest i pet satni program 
5. podružnica Žalići, Maria Marinculića 21, Nerezine, provodi cjelodnevni desetsatni 

program 
 

      Članak 36. 
 

(1) Cjelodnevni desetsatni program traje od 6,30 do 16,30. 
 

(2) Poludnevni šeststni program traje od 6,30 do 12,30. 
 

(3) Poludnevni petsatni program traje od 6,30 do 11,30. 
 

(4) Duljina trajanja programa za dijete s teškoćama u razvoju utvrđuju roditelj/skrbnik i 
stručni tim Vrtića, postupno,  ovisno o djetetovim potrebama i djetetovoj prilagodbi u 
okviru predviđenih programa iz ovog članka. 
 
 
      Članak 37. 
 

U Vrtiću se može organizirati tijekom ljetnih mjeseci i rad jedne posebne vrtićke 
skupine, za djecu stariju od tri godine, u redovitom cjelodnevnom desetsatnom 
programu. Skupinu mogu pohađati samo djeca zaposlenih roditelja. Odluku o 
organiziranju skupine donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. 
 
 
2. Dob djeteta i skupine u kojima se programi ne mogu mijenjati 

 
     Članak 38. 
 

(1) Na dan 01. rujna jaslične skupine pohađaju djeca s navršenom jednom godinom do tri 
godine života i mogu koristiti samo cjelodnevni desetsatni program. 

 
(2) U mješovitim skupinama djeca koja na dan 01. rujna navršavaju tri godine života kao 

i djeca mlađa od tri godine, na dan 01. rujna, mogu koristiti samo cjelodnevni 
desetsatni program.  

 
(3) Dijete koje pohađa Podružnicu Žalići u Nerezinama može koristiti samo cjelodnevni 

desetsatni program. 
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(4) Cjelodnevni desetsatni program  iz ovog članka moguće je promijeniti samo ako se 
radi o bolesti djeteta koja traje dulje od mjesec dana, uz zahtjev roditelja/ skrbnika i 
ispričnicu od liječnika. 
 
 
      Članak 39. 
 

(1) Obveza roditelja/skrbnika čije dijete pohađa Vrtić u godini prije polaska u osnovnu 
školu je, izjasniti se o programu koji će dijete koristiti prije početka pedagoške 
godine. 

(2) Za djecu koja se tijekom pedagoške godine pripremaju za upis u osnovu školu, 
roditelj/skrbnik ne može mijenjati program, za koji se opredijelio na početku 
pedagoške godine, osim ako se radi o bolesti djeteta koja traje dulje od mjesec dana 
kao i kod promjene radnog statusa roditelja/skrbnika. 

 
(3) Roditelj/skrbnik  u svezi sa stavkom  2. ovog članka podnosi pismeni zahtjev 

ravnatelju Vrtića zajedno s odgovarajućom dokumentacijom. 
 
                  
3. Program predškole 
 
      Članak 40. 
 
(1) Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu. 

(2) Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program 
predškolskog odgoja dječjeg vrtića. 

(3) Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem 
vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program 
predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić. 

(4) U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole 
koja provodi program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) 
samouprave dužna je osigurati provođenje programa predškole za djecu iz stavka 3. 
ovoga članka, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili 
osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 
kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta. 

(5) Ako su najbliži dječji vrtić ili osnovna škola koja izvodi program predškole iz stavka 4. 
ovog članka udaljeni više od 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica 
lokalne samouprave dužna je osnovati dječji vrtić njegovu podružnicu ili organizirati 
program predškole pri osnovnoj školi na području unutar 20 kilometara od mjesta 
stanovanja djeteta. 

 

      Članak 41. 
 
(1) U Vrtiću će se provoditi program predškole u razdoblju od od 01. listopada  do 31. svibnja  u 

trajanju od 250 sati i to za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Vrtića. 

(2) Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Vrtić može autonomno, sukladno svojim 

mogućnostima  i godišnjem planu i programu  rada, prilagoditi vrijeme njegove provedbe. 
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(3) Za djecu u godini pred polazak u školu koja su uključena u redovite programe, program 

predškole provodit će se u sklopu redovitog programa. 

(4) Program predškole provodi se na način utvrđen posebnim programom odobrenim od 

nadležnog ministarstva. 

 
4. Program za djecu u podružnici Perla 
 
      Članak 42. 
 
(1) U Vrtiću se provodi program javnih potreba za djecu pripadnika talijanske nacionalne 

manjine, na talijanskom jeziku, a prema posebnom Programu odobrenom od 
Ministarstva nadležnog za obrazovanje. 

 
(2) Program iz stavka 1. ovog članka koriste djeca starija od tri godine na dan 01. rujna. 
 
(3) Upis u program iz stavka 1. ovog članka vrši se u rokovima i na način predviđen ovim 

Pravilnikom. 
 
(4) Pravo upisa u ovaj program imaju sva djeca pod jednakim uvjetima, ako je broj 

predviđene djece u skupini jednak ili manji od broja prijavljene djece za upis u 
program na talijanskom jeziku. 

 
(5) Ako je broj prijavljene djece veći od broja predviđene djece u skupini prednost upisa 

utvrdit će se slijedećim redoslijedom: 

1. dijete pripadnik talijanske nacionalne manjine, odnosno ako su oba roditelja pripadnici 
talijanske nacionalne manjine, za dijete koje pohađa Vrtić 

2. dijete pripadnik talijanske nacionalne manjine, odnosno ako su oba roditelja pripadnici 
talijanske nacionalne manjine, za novoupisano dijete 

3. dijete pripadnik talijanske nacionalne manjine, odnosno ako je jedan roditelj pripadnik 
talijanske nacionalne manjine, za dijete koje pohađa Vrtić 

4. dijete pripadnik talijanske nacionalne manjine, odnosno ako je jedan roditelj pripadnik 
talijanske nacionalne manjine, za novoupisano dijete 

5. dijete član odnosno jedan roditelj član talijanske nacionalne zajednice, za dijete koje 
pohađa Vrtić 

6. dijete član odnosno jedan roditelj član talijanske nacionalne zajednice za novoupisano 
dijete 

7. svako drugo dijete za koje je roditelj podnio zahtjev za premještaj, za program na 
talijanskom jeziku, za dijete koje pohađa Vrtić 

8. svako drugo dijete za koje je roditelj podnio prijavu za upis u  program na talijanskom 
jeziku, za novoupisano dijete 

 
(6) Ako je više djece sa istim statusom prednost pri upisu imat će dijete starije životne 

dobi. 
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(7) Dokaz o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini može biti javna isprava iz koje je 
vidljiva pripadnost talijanskoj nacionalnoj manjini ili izjava roditelja o pripadnosti 
djeteta ili jednog od roditelja talijanskoj nacionalnoj manjini.  

 
(8) Dokaz o članstvu u talijanskoj nacionalnoj zajednici može biti svaki dokument 

talijanske nacionalne zajednice koji  potvrđuje članstvo u zajednici. 
 
 
 

V. PRAVA I OBVEZE  RODITELJA/ SKRBNIKA I VRTIĆA 
 
1. Prava i obveze roditelja /skrbnika 
 
         Članak 43. 
  
Prava i obveze roditelja/skrbnika (korisnika): 
 
1.  dati istinite i potpune navode na zahtjevu  za upis djeteta u Vrtić 

 

2.  u  zahtjevu jasno označiti program koji će dijete koristiti 

 

3.  dolaziti po dijete u okviru trajanja programa kojeg je izabrao 

 

4. ishoditi liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta i dostaviti ga u Vrtić 

najkasnije  danom dolaska djeteta u Vrtić 

 

5.  prijaviti  pravodobno svaku promjenu navoda iz zahtjeva 

 

6. organizirati dolazak djeteta u Vrtić do 8:30 sati, u pratnji punoljetne osobe poznate 

odgojitelju 

 

7. dati odgojitelju pisanu izjavu s ovlaštenjem i podacima s imenom i prezimenom 

punoljetnih osoba,  koje predaju i preuzimaju dijete 

 

8.  javiti se odgojitelju pri dolasku i odlasku djeteta  

 

9. odazvati se na suradnju po pozivu  

 

10.  plaćati redovito račune po datumu dospijeća 

 

11. uplatiti odmah po upisu djeteta, a prije početka korištenja usluga beskamatni 

predujam – akontaciju 

 

12.  priložiti ispričnicu odgojitelju zbog bolesti djeteta, kao i potvrdu o korištenju 

godišnjeg odmora  do kraja tekućeg mjeseca  radi umanjenja cijene za 20%, u protivnom 

zaračunava se cijena u punom iznosu programa koji dijete koristi 
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12.1. podnijeti zahtjev Vrtiću radi ostvarivanja prava na 100% umanjenje cijene, ako 

pohađa najmanje troje djece, za treće i svako slijedeće dijete u Vrtiću 

 

12.2. podnijeti zahtjev Vrtiću radi ostvarivanja prava na subvenciju za dijete koje je 

upisano u Vrtić, u obitelji s troje ili više djece do 18. godine života, odnosno do kraja 

srednje škole 

 

12.3. podnijeti zahtjev Gradu Malom Lošinju radi ostvarivanja prava na subvenciju za 

dijete koje je upisano u Vrtić, ukoliko roditelji ispunjavanju uvjete temeljem Odluke o 

zaštiti socijalnog standarda građana 

 

13. ispisati dijete podnošenjem zahtjeva o raskidu ugovora, u tajništvu vrtića, u 

protivnom se obvezuje platiti ispostavljene račune bez obzira na neprisutnost djeteta 

 

14. potpisivanjem ugovora korisnik daje suglasnost, da Vrtić može dozvoliti 

fotografiranje, slikovno i tonsko snimanje u skupini ili individualno, različitim vrstama 

medija, za promicanje odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću kao i napisati podatke o djeci 

uz likovni rad koji se koristi za izložbe i likovne natječaje na kojima sudjeluje Vrtić. Sva 

prava proizašla iz sudjelovanja na natječajima isključivo pripadaju Vrtiću 

 

15. roditelji koji ne žele da Vrtić i različiti mediji iz točke 14.  koriste fotografije, video ili 

audio snimke ili ime i prezime djeteta uz likovni rad, za potrebe promoviranja odgojno-

obrazovnog rada Vrtića trebaju uz ugovor  predati izjavu o uskrati suglasnosti  

 

16. za djecu koja se tijekom pedagoške godine pripremaju za upis u osnovnu školu, 

roditelj/ skrbnik  ne može mijenjati program za koji se opredijelio na početku pedagoške 

godine, osim ako se radi o bolesti djeteta koja traje dulje od mjesec dana ili ako se radi o 

promjeni radnog statusa roditelja/skrbnika, uz podnošenje pismenog zahtjeva ravnatelju 

Vrtića, s odgovarajućim potvrdama kojima se dokazuju navodi iz zahtjeva  

 

17.  djeca koja na dan 01. rujna navršavaju tri godine života  kao i djeca mlađa od tri godine na 

dan 01. rujna, djeca koja pohađaju podružnice Žalići u Nerezinama, mogu koristiti samo 

cjelodnevni desetsatni program, a iznimno promjena programa je moguća kada dijete izostane iz 

Vrtića zbog bolesti duže od mjesec dana, uz zahtjev roditelja /skrbnika i ispričnicu liječnika 

18. djeca starija od tri godine. kao  i djeca koja nisu u godini pred polazak u osnovnu školu na 

dan 01.rujna, mogu mijenjati program jednom tijekom pedagoške godine, samo ukoliko  će  

navedeni program stvarno koristiti. Roditelj/skrbnik dužan je podnijeti zahtjev za promjenu 

programa ravnatelju Vrtića 
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2. Prava i obveze Vrtića 
 
      Članak 44. 
 Prava i obveze Vrtića: 
 

1. provoditi redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi sukladno pravnim propisima 

 

2. pratiti razvoj djeteta i upozoriti roditelje/skrbnike na uočena razvojna odstupanja kod 

djeteta 

 

3. pružiti potrebnu stručnu pomoć na zahtjev roditelja/skrbnika tijekom provođenja 

programa u vezi s djetetom 

 

4. osigurati svako dijete od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme boravka u Vrtiću 

 

5. voditi evidenciju o svakodnevnoj prisutnosti i odsutnosti djeteta 

 

6. izdati prije početka korištenja usluga uplatnicu sa iznosom predujma - akontacije, koja 

se zatvara sa zadnjim obračunom boravka djeteta u Vrtiću 

 

7. umanjiti cijenu za 20%, za dane neprisutnosti djeteta zbog bolesti, uz liječničku 

potvrdu, kao i za dane korištenja godišnjeg odmora, uz potvrdu o korištenju godišnjeg 

odmora 

 

7.1. umanjiti cijenu 10% za svako dijete, ako Vrtić pohađa dvoje djece, na zahtjev 

roditelja 

 

7.2. umanjiti cijenu vrtića  100% ako  Vrtić pohađa troje ili više djece i to za treće i svako   

slijedeće dijete u Vrtiću, na zahtjev roditelja 

 

7.3. za dane neprisutnosti djeteta u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza u trajanju 

dužem od sedam kalendarskih dana neprekidno, kao i za dane neprisutnosti djeteta za 

vrijeme zimovanja ili proljetovanja koje je organizirao Vrtić, za dijete koje koristi 

cjelodnevni desetsatni i poludnevni šestosatni program obračunava se dnevna cijena 

poludnevnog petosatnog programa, a za dijete koje koristi  poludnevni petosatni 

program obračunava se cijena utvrđena za odsutnost s potvrdom istog programa 

 

7.4. za neopravdanu odsutnost djeteta iz Vrtića roditelj plaća punu dnevnu cijenu 

programa koji dijete koristi 

 

7.5. realizirati pravo roditelja/skrbnika na subvenciju temeljem pravnog akta Grada 

Malog Lošinja 

 

8. obračunati uslugu i izdati mjesečni račun i uplatnicu za korištenje programa do 15. u 
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mjesecu za prethodni kalendarski mjesec  

 

9. tražiti podmirenje duga, uvećan za zakonske zatezne kamate, ovršnim postupkom, 

ukoliko korisnik programa nije po primitku opomene platio svoju dospjelu obvezu 

 

10. raskinuti ugovor, ukoliko roditelj /skrbnik ni nakon opomene nije platio svoju 

dospjelu obvezu te temeljem dostavljenog Rješenja uskratiti daljnje korištenje programa, 

odnosno ispisati dijete iz Vrtića 

 

11. izdati rješenje o prestanku korištenja programa i raskidu ugovora, na zahtjev 

roditelja/skrbnika 

 
3. Sklapanje ugovora o upisu, Obavijest o raskidu ugovora 
 
      Članak 45. 
 
(1) Roditelj / skrbnik djeteta je u obvezi sklopiti ugovor o upisu djeteta u Vrtić. 
 
(2) Roditelj / skrbnik sklapa ugovor o upisu djeteta u Vrtić  i daje pisanu izjavu o 

ovlaštenim punoljetnim osobama koje mogu dijete dovoditi u Vrtić i odvoditi iz Vrtića. 
 
(3) Roditelj / skrbnik je obvezan prije pohađanja djeteta predočiti, stručnom suradniku - 

psihologu Vrtića  liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta. 
 
(4) Ako roditelj upisanog djeteta, nakon što je sklopio ugovor o upisu i uplatio 

beskamatnu akontaciju i na upit Vrtića, ne dovede dijete u Vrtić, bez opravdanog 
razloga  do 30. rujna, smatrat će se da je odustao od upisa, pa će dijete, uz prethodnu 
obavijest biti ispisano iz Vrtića. 

 
(5) Za razdoblje iz stavka 4. ovoga članka izvršit će se prijeboj obračuna troškova sa 

uplaćenom beskamatnom akontacijom. 
 
(6)  U obrascu zahtjev za upis roditelj / skrbnik daje izjavu  da su podaci točni  u zahtjevu 

za upis i priloženoj dokumentaciji, te ovlašćuje Vrtić da iste ima pravo provjeravati, 
obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim 
važećim propisima, a u svrhu upisa djeteta i sklapanja ugovora o upisu djeteta u  
Vrtić. 
 
 

VI.  ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA, RASKID UGOVORA 
 
      Članak 46. 
 

(1) Vrtić je dužan na temelju, zahtjeva roditelja/ skrbnika za raskid ugovora ili 
istekom ugovora  izvršiti ispis djeteta iz Vrtića. 

 
(2) Vrtić može ispisati dijete iz Vrtića, odnosno raskinuti ugovor, ukoliko roditelj/ 

skrbnik  nije podmirio dug ni nakon tri poslane opomene. 
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(3) Ispis djeteta sukladno stavku 1. ovog članka vršit će se temeljem Rješenja o ispisu 
djeteta iz Vrtića kojega donosi i potpisuje ravnatelj Vrtića. 
 

(4) Na Rješenje o ispisu djeteta može se uložiti žalba u roku od 15 dana. 
 

(5) Žalba zbog ispisa djeteta iz Vrtića podnosi se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 
Cvrčak, Mali Lošinj. 
 

(6) Na Upravno vijeće kao drugostupanjsko tijelo primjenjuju se odredbe ovog 
Pravilnika. 
 
 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
      Članak 47. 
 

(1) Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, 
Mali Lošinj donesen je dana 5. prosinca 2016. godine i stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
 

(2) Na Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, 
Mali Lošinj, sukladno članku 42. stavak 1 točka 2. podtočka 7. Statuta Dječjeg 
vrtića Cvrčak, Mali Lošinj potrebno je zatražiti naknadnu suglasnost Grada Malog 
Lošinja. 
 

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sljedeći opći akti: 
 
- Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, 

Mali Lošinj donesen 06.03.2014. KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2213-23-
06-14-2, uz naknadnu suglasnost gradonačelnika od 17.07.2014. KLASA. 601-
02/14-01/06, URBROJ: 2213-01-01-14-3 
 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i 
predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici 
Upravnog vijeća dana 03.06.2014., KLASA:601-02/14-02/01, URBROJ; 2213-23-
06-14-3 i suglasnosti gradonačelnika Grada Malog Lošinja od  18.06.2014, 
KLASA: 601-02/14-01/07, URBROJ: 2213/01-01-14-2 
 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i 
predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici 
Upravnog vijeća dana 30.03.2015. KLASA: 301-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-
06-15-2 kao i suglasnosti gradonačelnika Grada Malog Lošinja od dana 2. 
srpnja 2015, KLASA: 601-02/15-01/01, URBROJ: 2213/01-01-15-2 i  
 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i 
predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesen 15.03.2016. 
KLASA: 601-02/16-02/1, URBROJ: 2213-23-06-16-1, kao i suglasnosti 
gradonačelnika od 18. travnja 2015., KLASA: 601-02/16-01/01, URBROJ 
2213/01-01-16-2 
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KLASA: 601-02/16-03/01 
URBROJ: 2213-23-06-16-48 
U Malom Lošinju, 5. prosinca 2016. godine.  
             
        Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
        Martina Lipovac, prof. 
 
 
Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali 
Lošinj je objavljen na oglasnoj ploči dana 13. prosinca 2016. i stupa na snagu 
21.prosinca 2016. 
 
 
 
 
        Ravnateljica 
 
 
        mr.sc. Tanja Perić, prof. psih. 


