
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

VRŽINE 186 

BROJ: 167/16 

Primorski Dolac, 21. travnja 2016. godine 

 

Na temelju članka 8. Plana za provođenje upisa djece u Dječji vrtić Maslačak 

od 21. travnja 2016. godine, a koje je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Maslačak, broj 165/16, na objektu Dječjeg vrtića Maslačak ističe  

 

 

O G L A S 

o provođenju postupka upisa djece u program  

Dječjeg vrtića Maslačak za pedagošku 2016./2017. godinu 

 

 

1. Upis se obavlja za 6-satni program Dječjeg vrtića Maslačak. 

 

2. Zahtjevi za upis djeteta zaprimaju se od 18. svibnja 2016. godine do 27. 

svibnja 2016. godine u sjedištu Dječjeg vrtića, svakim radnim danom u 

vremenu od 08,00 sati  do 12,00 sati u zgradi Dječjeg vrtića Maslačak, 

Vržine 186, kontakt mob. 091/796 2814. 

 

3.  Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj-staratelj obvezan je uz zahtjev 

priložiti:  

 

- rodni list djeteta ako se dijete prvi put upisuje i OIB (preslik obavijesti 

o OIB-u, za svu djecu) 

- uvjerenje o prebivalištu djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja, 

- dokaze za ostvarivanje bodova radi utvrđivanja prednosti pri upisu, 

- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu 

zbog upisa u dječji vrtić. 

 

4. Prednost pri upisu djeteta u dječji vrtić ostvaruje se sukladno članku 20. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa djece 

(Broj 148/16) i Odluke o kriterijima upisa, mjerilima za utvrđivanje visine, 

načinu i uvjetima plaćanja učešća roditelja/skrbnika, korisnika usluga 

Dječjeg vrtića Maslačak (Službeni glasnik 50/15).  

 

5. Komisija za upis obvezna je završiti postupak te oglasiti rezultate upisa 

verificirane od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak na 

objektu, najkasnije do 15. srpnja 2016. godine.  

Rezultati upisa moraju obvezno sadržavati kriterije za ostvarivanje 

prednosti pri upisu.  

 

6. Roditelji, odnosno staratelji koji nisu zadovoljni odlukom Upravnog vijeća 

imaju pravo u roku od 8 (osam) dana od dana oglašavanja rezultata 



upisa izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića koja se podnosi u 

pisanom obliku, poštom preporučeno ili neposredno Komisiji.  

 

7. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, na adresu 

Dječji vrtić Maslačak, Upravno vijeće, Vržine 186, 21227 Primorski 

Dolac.  

 

 

8. Odluka po žalbama koju donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića dostavlja 

se Komisiji i roditelju, odnosno skrbniku djeteta. 

 

 

  

Privremena ravnateljica    

 

Marina Španić  


