
Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku teksta Dječji vrtić), Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Dugi Rat“ na 6. sjednici održanoj_______________2014.godine donijelo je 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE I PRAVIMA I 

 OBVEZAMA KORISNIKA USLUGA 

 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću (u 

nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja 

programa predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi djece predškolske dobi,  te prava i obveze 

roditelja odnosno skrbnika djece - korisnika usluga u Dječjem vrtiću. 

Članak 2. 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 

 

 redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti programi) usklađeni s radnim vremenom zaposlenih 

roditelja i potrebama djeteta, 

 program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju 

dvije godine prije polaska u osnovnu školu, 

 drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama 

djece i zahtjevima roditelja. 

 Na osnovi javnih ovlasti dječji vrtić obavlja slijedeće poslove:  

 upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije  

 izdavanje potvrda i mišljenja  

 upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.  

  

       Ako dječji vrtić odlučuje o navedenim  poslovima  ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na 

osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge 

fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 

 

2. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 3. 

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu 

donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača. 

Prilikom upisu roditelji/korisnici usluga  su dužni dati upisninu od 100, 00 kn. 

Članak 4. 

 Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Općine 

Dugi Rat, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s 

prebivalištem na području drugih gradova i općina odnosno djeca roditelja koji nisu državljani Republike 

Hrvatske. 



 

Članak 5. 

Pravo na organizirane programe u Vrtiću ostvaruju roditelji podnositelji zahtjeva prema prioritetima utvrđenim 

Zakonom i ovim Pravilnikom primjenom sljedećih kriterija: 

1.zaposlenost roditelja/skrbnika 

a) Djeca iz obitelji bez oba roditelja-100 bodova 

b) Djeca iz obitelji poginulog branitelja domovinskoga rata-90 bodova 

c) Djeca iz obitelji samohranog zaposlenog roditelja-80 bodova 

d) Djeca uzeta na uzdržavanje-80 bodova 

e) Djeca iz obitelji oba uposlena roditelja-60 bodova 

f) Djeca iz obitelji jednog uposlenog roditelja-5 bodova 

g) Djeca iz obitelji jednog uposlenog roditelja a drugi je redoviti student-30 bodova 

h) Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja redoviti studenti-20 bodova 

i) Djeca iz obitelji zanemarene roditeljske skrbi-50 bodova 

j) Djeca iz obitelji roditelja na privremenom radu u inozemstvu kojoj je zbog odgojnih nemogućnosti i 

uvjeta u obitelji neophodno ostvarivanje organiziranog programa u Vrtiću-40 bodova 

2.socijalni status obitelji 

a) Dijete iz obitelji gdje postoje teži oblici socijalne patologije ili dijete iz obitelji koji žive u teškim 

zdravstvenim ili socijalnim uvjetima-15 bodova 

b) Dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak-5 bodova 

3.stanarski status 

a) Podstanari (podnositelj zahtjeva koji živi s roditeljima u istom stanu ili kući, ne tretiraju se kao 

podstanari)-5 bodova 

4.djeca članovi zajedničkog obiteljskog domaćinstva 

a)  u obitelji s dvoje djece-5 bodova 

b)  u obitelji s troje i više djece-10 bodova 

5.invalidnost i zdravstveno stanje u obitelji 

a)  dijete s teškoćama u razvoju-50 bodova 

b)  invalidnost roditelja učesnika domovinskog rata preko 50%-40 bodova 

c)  invalidnost roditelja učesnika domovinskog rata do 50%-20 bodova 

d)  invalidnost roditelja preko 50%-30 bodova 

e)  invalidnost roditelja do 50%-10 bodova 

f)teža bolest roditelja odnosno djeteta člana zajedničkog domaćinstva-20 bodova 

 

Napomena: 



Invalidnost se dokazuje Rješenjem nadležne liječničke komisije, teškoće u razvoju ovlaštene službe za 

kategorizaciju, a teška bolest roditelja ili djeteta potvrdom specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene 

zaštite. 

Bodovi utvrđeni po kriteriju 1. iz ovog članka ne mogu se zbrajati, dok se bodovi po ostalim kriterijima 

mogu zbrajati ako ih podnositelj zahtjeva i ako se po prirodi stvari mogu zbrajati. 

Bodovi utvrđeni po kriterijima ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje 

se lista prioriteta-čekanja na koju se redom stavljaju podnositelji zahtjeva od većeg broja bodova do 

najmanjeg. 

Ako više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova Komisija za upis djece, zadržava diskreciono pravo 

o odluci koje će dijete biti primljeno u vrtić/jaslice. 

Djeca koja se tijekom godine ispišu iz vrtića/jaslica iz bilo kojih razloga a žele se ponovno upisati u 

vrtić/jaslice, u novoj školskoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih vrijede isti kriteriji kao i za svu 

novo prijavljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom. 

Članak 6. 

Ukoliko je kapacitet Vrtića veći od potreba i interesa za upis djece, prijem će se vršiti neovisno o 

utvrđenim prioritetima, ali su roditelji dužni dostaviti podatke o ispunjavanju utvrđenih prioriteta. 

Članak 7. 

U skladu s Planom upisa, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje Oglas za upis djece radi 

ostvarivanja programa predškolskog odgoja. 

          Oglas se objavljuje na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića“ Dugi Rat“ te na oglasnim pločama u svakom 

odjeljenju Vrtića. 

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje/skrbnike, a obavezno: 

 Rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva 

 Naznaku osnovne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev 

 Rok i mjesto objave rezultata upisa 

 Način ostvarivanja prava učesnika u postupku upisa 

Članak 8. 

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića. Uz 

Zahtjev za upis djeteta roditelj/ skrbnik prilaže: 

 izvadak iz matice rođenih ili rodni list  

 potvrdu o mjestu prebivališta djeteta 

 presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika 

 podatke o članovima zajedničkog domaćinstva 

 potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja  

 IP-e obrasci roditelja/skrbnika za prethodnu godinu 

 rješenje o stupnju invalidnosti 

 liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti 

roditelja djeteta, odnosno djeteta 

 preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju 

 potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu 

 pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje 



 potvrda o statusu redovnog studenta 

 ugovor o podstanarstvu 

 rješenje o pravu na dječji doplatak 

 

Članak 9. 

 

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svog djeteta može 

izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa. 

           Upravno vijeće odlučuje o žalbi sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.: 

  O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/ skrbnika djeteta.    

Članak 10. 

Roditelj/ skrbnik početkom svake pedagoške godine dužan je sklopiti Ugovor o ostvarivanju 

programa s Dječjim vrtićem, odnosno Aneks osnovnom ugovoru o ostvarivanju redovitog programa ranog i 

predškolskog odgoja djece. 

Dječji vrtić može izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje 

programa u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni 

tim Dječjeg vrtića, a na temelju obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi te provedene psihološke i 

pedagoške opservacije djeteta, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno 

sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu. 

U skladu s odlukama nadležnog tijela Dječjeg vrtića, stručni tim zadržava pravo promjene odgojnog 

zaposlenika tijekom godine, ukoliko to zahtijevaju organizacijski uvjeti. 

 

3. OSTVARIVANJE  PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

 

     Članak 11. 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluga ima pravo: 

 prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s uvjetima boravka djeteta te pravima i obvezama 

korisnika usluga, 

 putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvjštavan o razvoju i 

napredovanju djeteta, te sudjelovati u različitim oblicima suradnje roditelja s Dječjim vrtićem, 

 podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi zaštite pojedinačnih prava djeteta, 

 sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Dječjeg vrtića, 

birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.                                                           

     Članak 12. 

Roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića imaju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa na 

način kako slijedi: 

 djeca samohranog roditelja( umrlog ili nestalog jednog roditelja) sudjeluju sa 50% odgovarajućeg 

iznosa sudjelovanja. Ukoliko je u vrtiću više djece istog samohranog roditelja svi sudjeluju sa 50% 

od utvrđenog iznosa. 

 Djeca bez oba roditelja oslobađaju se sudjelovanja u cijeni programa 



 Roditelji s više djece u Vrtiću sudjeluju na način da drugo dijete plaća 80% cijene boravka a svako 

sljedeće dijete ima dodatnih 10% popusta (treće plaća 70%, četvrto 60%,…) 

 Djeca djelatnika Vrtića sudjeluju sa 50% od punog iznosa boravka koji koristi 

 Roditelji djece korisnika programa vrtića koji uslijed duže bolesti, odnosno preko 30 dana, ne 

koriste program vrtića plaćaju 50% utvrđene cijene programa i to na temelju potvrde liječnika. 

Članak 13. 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluga dužan je: 

 prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom 

stanju djeteta, 

 ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu 

nadležnog liječnika kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u Dječjem vrtiću, 

 izvijestiti odgojitelja odgojne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta, 

 odazvati se pozivima za roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim 

vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta. 

Članak 14. 

Roditelj/staratelj, neposredni korisnik usluga, dužan je sudjelovati u cijeni programa koji ostvaruje 

njegovo dijete/djeca na način utvrđen ovim Pravilnikom kako slijedi: 

Za program jaslica 715,00 kn 

Za 10-satni program 605,00 kn 

Za 8-satni program 495,00 kn 

Za 6-satni program 385,00 kn 

Za 5-satni program 330,00 kn 

 

O promjeni visine sudjelovanja roditelja iz prethodnog stavka odlučuje osnivač uz prethodnu suglasnost 

Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 

Članak 15. 

Korisnik se obavezuje da će cijenom vrtića-jaslica participirati 12 mjeseci. Tijekom srpnja i kolovoza, 

ako dijete ne pohađa vrtić-jaslice, roditelj sudjeluje s 30% od cijene boravka koji koristi. 

Članak 16. 

Roditelj-staratelj korisnik programa vrtića-jaslica dužan je sudjelovanje u cijeni programa uplaćivati na 

žiro račun Vrtića broj: HR05 2330 0031 1004 0292 1, najkasnije do 15-tog tekućeg mjeseca za taj mjesec i o 

tome predočiti dokaz, odnosno kopiju uplatnice, upravi vrtića ili odgojitelju. 

Članak 17. 

Ako roditelj/staratelj ne izvrši obvezu uplate mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni programa u roku 

30 dana od isteka zadnjeg dana dospijeća obveze, Vrtić će istom otkazati pružanje usluga, a potraživanja će 

naplatiti putem suda. 

 



 

 

Članak 18. 

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pismenim putem 

najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta. Korisnik usluga dužan je podmiriti troškove korištenja usluga do 

dana ispisivanja djeteta. 

Članak 19. 

Vrtić može otkazati pružanje usluga djetetu za slučaj nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga 

prema Vrtiću a u skladu s općim aktima Vrtića. 

Članak 20. 

Vrtić i roditelj/staratelj korisnik usluga potpisuju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu s 

odredbama ovog Pravilnika te općih akata Vrtića. 

 

4.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Dječjeg vrtića. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sudjelovanju roditelja u cijeni programa 

Dječjeg vrtića „Dugi Rat“, donesenog na sjednici Upravnog vijeća  održanoj 1.lipnja 2009.g. te Pravilnik o 

kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja donesen 

na 10.sjednici Upravnog vijeća održanoj 6.srpnja 2010.g. i Pravilnik o izmjenama pravilnika donesenog na 

sjednici Upravnoga vijeća održanog 3.svibnja 2013.g. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Marino Klarić 

 

Klasa:601-01/14-03/ 

Ur.broj: 2155-17-03-14-1 

Dugi rat, 

 

 

 

 


