
 

Temeljem članka 20. stavka 2. i članka 35. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-

14-01, od 31. ožujka 2014.) te suglasnosti Općine Medulin (KLASA: 601-02/19-01/0003, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-02/1-19-2 

od 19. lipnja 2019.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medulin na 16. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine,  donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PRAVILNIKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MEDULIN 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Medulin (KLASA: 011-01/18-01/1, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-18-03-01 od 20. 

ožujka 2018.g.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članak 15. mijenja se i glasi: 

„Roditelj / skrbnik može izjaviti žalbu Povjerenstvu na objavljeni prijedlog Liste reda prvenstva u roku od 15 dana od dana 

objave Liste. 

Žalba se dostavlja isključivo u tajništvo vrtića ili osobi zaduženoj za zaprimanje dokumentacije u pismenom obliku u 

zatvorenoj omotnici sa naznakom „za Povjerenstvo za upise – žalba. 

O zaprimanju žalbe roditelju / skrbniku izdati će se potvrda.“ 

  

Članak 2. 

Članak 16. Pravilnika mijenja se i glasi: 

„Odluku o žalbi Povjerenstvo mora donijeti u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“ 

 

Članak 3. 

U članku 17. stavak 1. Pravilnika mijenja se i glasi: 

„Nakon isteka roka za žalbu i donošenja odluka po žalbama, Povjerenstvo utvrđuje Konačnu Listu reda prvenstva za upis u 

Vrtić sa naznakom objekta / podružnice Vrtića za koji se daje mogućnost upisa.“ 

 

Članak 4. 

U članku 18. stavku 2. Pravilnika točka 5. mijenja se i glasi: 

„ – podatak o broju primljenih, odbačenih, odbijenih i usvojenih žalbi na Prijedlog Liste reda prvenstva“ 

 

 

Članak 5. 

Članak 19. Pravilnika mijenja se i glasi: 

„Roditelj / skrbnik djeteta, nezadovoljan konačnim rezultatom upisa ili rasporedom svojeg djeteta može izjaviti žalbu 

Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa. 

Upravno vijeće Vrtića o žalbama rješava u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. 

U radu Upravnog vijeća Vrtića povodom žalbe sudjeluje predstavnik Povjerenstva radi obrazloženja odluke Povjerenstva bez 

prava odlučivanja. 

Upravno vijeće Vrtića po žalbi može: 



 

- odbaciti žalbu ukoliko je nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe 

- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva 

- usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta 

Odluka Upravnog vijeća Vrtića je konačna. 

O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja / skrbnika djeteta.“ 

 

  

Članak 6. 

Članak 27. Pravilnika dopunjuje se i glasi: 

„Roditelj / skrbnik koji je u redovnom  upisnom roku predao zahtjev za upis djeteta te ostvario pravo upisa dužan je 

najkasnije do 30. kolovoza tekuće godine zaključiti Ugovor  o korištenju usluga redovnog programa za narednu pedagošku 

godinu. 

Dijete čiji roditelj / skrbnik ne potpiše Ugovor o korištenju programa do roka iz stavka 1. ovog članka briše se sa Liste reda 

prvenstva. 

Roditelji / skrbnici djece koja nisu navršila godinu dana u mjesecu rujnu sklapaju Ugovor o korištenju usluga programa sa 

odgođenom primjenom u roku iz stavka 1. ovog članka. 

Obračun i naplata boravka za djecu iz stavka 3. ovog članka počinju u mjesecu u kojem dijete navršava godinu dana života, 

bez obzira na prisutnost u vrtiću.“ 

 

 

Članak 7. 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene. 

 

 

Članak 8. 

Vrtić će objaviti Izmjene i dopune Pravilnika na službenoj web stranici i oglasnim pločama u svim objektima Vrtića. 

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave. 

 

KLASA: 011-01/19-01/6 

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-19-03-02 

Medulin, 11. srpnja 2019. godine  

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  

DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN: 

Danijela Žgomba 

___________________ 

 


