
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića 

Maslačak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 25. sjednici održanoj 29. rujna 

2021. godine donosi 

 

 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU DJECE  

RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

 

 

Članak 1. 

 

Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak KLASA:601-02/20-16/1, 
URBROJ: 2123/01-05-02-20-1 od 19. ožujka 2020. godine mijenja se i dopunjuje na način opisan 
u sljedećim člancima ovog Pravilnika. 

Članak 2. 

 

U Pravilniku iz članka 1. ovog Pravilnika mijenja se članak 7. tako da sada glasi: 

 

„Članak 7. 

 

(1) Upis djece u program Dječjeg vrtića se za svaku pedagošku godinu provodi prema Planu 

upisa koji donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost osnivača. 

(2) Postupak upisa pokreće se temeljem odluke o raspisivanju natječaja za upis (u daljem 

tekstu: Natječaj) koju donosi Upravno vijeće Vrtića.  

(3)  Natječaj se objavljuje javnom objavom na mrežnim stranicama Vrtića, oglasnoj ploči u 

svim objektima Vrtića, najkasnije do 1. svibnja za sljedeću pedagošku godinu.  

(4)  Zahtjev za upis djeteta u Vrtić može se predati tijekom cijele pedagoške godine. 

(5) Nakon objave Natječaja roditelji su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju u Vrtić u roku 

naznačenom u Natječaju.“   

Članak 3. 

 

U Pravilniku iz članka 1. ovog Pravilnika mijenja se i dopunjuje članak 21. tako da sada glasi: 

 
 

„Članak 21. 

 

(1)  Na temelju odluke o upisu djece u Vrtić i utvrđene liste prvenstva, djeca se upisuju i 

uključuju u jaslice i vrtić. 



(2)    Djeca mogu krenuti u vrtić tijekom cijele pedagoške godine.“ 

 

Članak 4. 

 

U Pravilniku iz članka 1. ovog Pravilnika dopunjuje se članak 22. tako da sada glasi: 

 

„Članak 22. 

 

(1)  Vrtić s roditeljima djeteta koje je primljeno u Vrtić sklapa Ugovor o korištenju usluga u 

dječjem vrtiću (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ugovor vlastoručno potpisuju roditelji djeteta 

koje je upisano u Vrtić i ravnatelj Vrtića.  

(2)  Ugovorom roditelji i Vrtić utvrđuju međusobna prava i obaveze 

(3) Ugovor mora biti zaključen najkasnije do 30. rujna za narednu pedagošku godinu, iznimku 

predstavljaju djeca koja se upisuju tijekom pedagoške godine, a čiji roditelji Ugovor moraju 

sklopiti najkasnije do dana polaska djeteta u Vrtić.  

 (4) U slučaju nepotpisivanja Ugovora u roku navedenom u stavku 3. ovoga članka, smatra se da 

je korisnik usluga odustao od svog zahtjeva za upisom djeteta u Vrtić. Na slobodno mjesto 

se upisuje, odnosno sklapa se Ugovor s roditeljem djeteta koje je sljedeće na listi čekanja.  

(5)  Ukoliko nema djece na listi čekanja ili se roditelj djeteta ne odazove na obavijest Vrtića o 

slobodnom mjestu za upis ili odbije mogućnost upisa djeteta u Vrtić, u Vrtić se mogu upisati 

djeca koja se sljedeća po redu nalaze na listi čekanja, odnosno djeca koja nisu sudjelovala u 

Natječaju (nepravovremeno dostavljena dokumentacija, nepotpuna dokumentacija i sl.) uz 

uvjet da su oba djetetova roditelja zaposlena najkasnije s danom upisa djeteta u vrtić, a 

koju činjenicu moraju dokazati vjerodostojnom dokumentacijom (potvrda HZMO o stažu).“ 

 

Članak 5. 

 

Sve ostale odredbe izmijenjenog pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika ostaju na snazi. 

 

Članak 6. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 
Vrtića.  

 
 

 
KLASA: 601-02/20-16/1 
URBROJ:  2123/01-05-02-21-2  
Garešnica, 29. rujna 2021. godine     

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Goran Grgić   


