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Na temelju  članka 35. stavak 1. alineja 4.,  u svezi s člankom 20. Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 23. i 49.

Statuta Dječjeg vr+ća Jelsa, nakon pribavljene prethodne suglasnos+ Osnivača (KLASA: 601-

02/22-01/6, URBROJ: 2181-26-22-2, od 31.05.2022. godine), Upravno vijeće Dječjeg vr+ća

Jelsa na svojoj 10. sjednici održanoj 01.06.2022. godine,  donijelo je 

P R A V I L N I K

O MJERILIMA I POSTUPKU UPISA DJECE

U JASLICE I VRTIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Riječi  i  pojmovi  koji  imaju  rodno značenje  korišteni  u  ovom Pravilniku  odnose se
jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

Vr+ć  organizira  programe  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  sukladno  Zakonu  o
predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja
i obrazovanja, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u opsegu
koji određuje Osnivač.

U pogledu norma+va za organizaciju rada, stručne spreme radnika potrebne za ostvarivanje
programa, norma+va korištenja prostora i broja djece u skupinama  za pojedine programe,
primjenjuju se odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
(NN 63/08 i  90/10),  Pravilnika  o načinu i  uvje+ma polaganja stručnog ispita odgojitelja  i
stručnih suradnika u dječjem vr+ću (NN 133/97), Pravilnika o vrs+ stručne spreme stručnih
djelatnika te vrs+ i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vr+ću (NN 133/97) i
Pravilnika o načinu i uvje+ma napredovanja u struci i promicanju u položaj zvanja odgojitelja
i stručnih suradnika u dječjem vr+ću (NN 133/97).   

Članak 3. 

Pravo upisa djeteta u Vr+ć imaju roditelji – skrbnici s prebivalištem na području Općine Jelsa,
odnosno dijete i roditelji  - skrbnici  moraju ima+ status stranca sa stalnim ili privremenim
boravkom  na  području  Općine  Jelsa  i  čije  dijete  je  cijepljeno  u  skladu  sa  zakonskim
propisima, s iznimkom ako dijete ima kontraindikacije na pojedina cjepiva. 

U slučaju  da dijete ima kontraindikacije  na pojedina cjepiva,  roditelji  –  skrbnici  su  dužni
dostavi+ odgovarajuću liječničku dokumentaciju. 

Pravo na upis djeteta u Vr+ć imaju i roditelji/skrbnici koji imaju prebivalištem na području

Grada  Hvara,  a  odnosi  se  na  mjesto  Sveta  Nedjelja,  zbog  specifičnih  i  otežanih  uvjeta

pristupa vr+ću odnosno zbog loše infrastrukturne povezanos+ mjesta Sveta Nedjelja i Grada

Hvara,  pod  uvje+ma  da  jedinice  lokalne  samouprave  (Grad  Hvar  i  Općina  Jelsa)  sklope

sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u punoj ekonomskoj

cijeni (umanjenoj za par+cipaciju roditelja).
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Temeljem sklapanja sporazuma između Grada Hvara i Općine Jelsa, djeca iz Svete Nedjelje

imaju pravo upisa pod jednakim uvje+ma kao i  djeca sa područja Općine Jelsa, sukladno

ovom Pravilniku. 

U Vr+ć se mogu upisa+ djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navršavaju jednu godinu
života za programe jaslica, odnosno tri godine života do polaska u osnovnu školu za redovite
i ostale programe vr+ća koji se ostvaruju u Vr+ću. 

Veći broj djece, od broja utvrđenog prema mjerilima Državnog pedagoškog standarda, bi+ će
upisan jedino uz suglasnost Osnivača, a uz prethodno osigurane uvjete za prihvat većeg broja
djece.

Odgojna  skupina,  po  programima,  može  se  organizira+ ukoliko  postoji  dovoljan  interes
roditelja i prijavljene djece, sukladno propisima Državnog pedagoškog standarda. 

Članak 4.

Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

Članak 5.

U Dječjem vr+ću „Jelsa“ ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 

- redovi+ programi  njege,  odgoja,  obrazovanja,  zdravstvene  zaš+te,  prehrane  i
socijalne  skrbi  djece  predškolske  dobi  (u  nastavku  teksta:  redovi+ 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,

- posebni  programi  predškolskog  odgoja  u  skladu  s  potrebama  djece  i  zahtjevima
roditelja:
� programi za djecu s teškoćama,
� programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina,
� programi  ranog  učenja  stranih  jezika,  zdravstveni,  sportski,  ritmike  i  plesa,

glazbeni,  likovni,  dramsko-scenski,  ekološki,  vjerski  i  drugi  programi  prema
posebnim interesima i potrebama djece,

� drugi razvojno orijen+rani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja u skladu s
potrebama djece i zahtjevima roditelja.

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.
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Upis djece u programe Vr+ća provodi se prema Planu upisa i  Odluci o upisu što ih za svaku
pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Vr+ća.

Dječji  vr+ć  kao  javne  ovlas+ obavlja  upise  djece  u  Vr+ć  i  ispise  iz  Vr+ća  s  vođenjem
odgovarajuće dokumentacije, te izdavanje mišljenja o djeci.

Kada Vr+ć u vezi  s  poslovima iz  prethodnog stavka ovog  članka obavlja  kao javne ovlas+,
odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja – skrbnika ili druge fizičke ili
pravne osobe, dužan je postupa+ prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni
postupak.

Članak 7.

Vr+ć je dužan sukladno svom kapacitetu organizira+ redovite programe predškolskog odgoja za
djecu s  prebivalištem na području Općine Jelsa, te  osigura+ prednost  pri  upisu u redovite
programe na način utvrđen čl. 20 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19) i odlukom Osnivača: 
- djeci čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata sa 70 % i više invalidnos+, ako je

drugi roditelj u radnom odnosu
- djeci u godini pred polazak u osnovnu školu 

- djeci oba zaposlena roditelja  

- djeci samohranog zaposlenog roditelja 

- djeci iz obitelji s troje ili više djece 

- djeci  s  teškoćama  u  razvoju  ako  postoje  uvje+ za  njihovu  integraciju  u  redovite
programe što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

- djeci u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

- djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu

- djeci koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama

Vr+ć  je  dužan  osigura+ ostvarivanje  programa  predškole  u  trajanju  od  250  sa+ za  svu
zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovi+ ili
posebni  program predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije
polaska u osnovnu školu.

Članak 8.

U skladu s  Planom upisa,  u  Vr+ću se  svake godine vrši  Objava upisa za  upis  djece  radi
ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Objava upisa mora sadržava+:

� mjesto za preuzimanje obrazaca Zahtjeva za upis,
� rok za podnošenje zahtjeva,
� broj slobodnih mjesta po objek+ma/skupinama (točan broj mjesta nekad nije moguće

definira+ zbog mogućih odgoda upisa predškolaca u školu pa Vr+ć zadržava pravo na
Objavi upisa izostavi+ navedenu točku),
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� vrste programa za koje se vrši upis,
� prednos+ma za upis i naznaku dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
� način ostvarivanja prava roditelja djece u postupku upisa,
� rok i vrijeme objavljivanja rezultata upisa

U vr+ćke programe može se  upisa+ dijete  koje  do 31.  kolovoza tekuće  godine navrši  3.
godine života.
U jasličke  programe može se upisa+ dijete koje  do 31. kolovoza tekuće godine navrši  1.
života.
Vr+ć u Objavi upisa daje podatke o svim programima i broju djece koju upisuje.

Objava upisa se stavlja na mrežne stranice Vr+ća i oglasne ploče Vr+ća.

Članak 9.

Roditelj – skrbnik podnosi prvi put Zahtjev za upis djeteta u određeni program Vr+ća.
U zahtjevu za upis roditelj/skrbnik odabire željeni program te bira lokaciju Vr+ća koja mu
najviše odgovara. 

Zahtjev za upis podnose roditelji – skrbnici za djecu koja su prvi put na upisu za Vr+ć.

Zahtjev za obnovu upisa podnose roditelji – skrbnici za djecu koja su polaznici Vr+ća.

Zahtjev za upis i  Zahtjev za obnovu upisa, roditelj  – skrbnik može preuze+ u Vr+ću ili  na
službenoj web stranici Vr+ća.

Uz  Zahtjev  za  upis  djeteta  i  Zahtjev  za  obnovu  upisa,  roditelj  –  skrbnik  dužan  je  priloži+
dokumentaciju za upis i ostvarivanje prednos+, i to: 

I. OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

- Zahtjev za upis za djecu koja  su  prvi  put na upisu  za vr+ć ili  jaslice /  Zahtjev za
obnovu upisa za djecu koja su polaznici vr+ća

- Izjava roditelja o dolasku i odlasku djeteta

- Izjava roditelja za provođenje ak:vnos: i fotografiranje djece u vr:ću

- Izjava roditelja za obradu i zaš:tu osobnih podataka

- Izjava roditelja za objavu osobnih podataka

- Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i
cijepljenju djeteta 

- Potvrda  o  radnom statusu  roditelja  –  Elektronički  zapis  (potvrda)  iz  evidencije
HZZMO – ne starije od 30 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis

- preslika Izvatka iz ma:čne knjige rođenih ili Rodnog lista djeteta

- preslika  Osobne iskaznice djeteta ili  preslika  Uvjerenja o prebivalištu djeteta,  ne
starije od 6 mjeseci 

- preslika Osobnih iskaznica oba roditelja (obostrano) ili Uvjerenja o prebivalištu oba
roditelja – skrbnika (ne starije od 6 mjeseci)
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- Potvrda o prijavljenom boravištu roditelja – skrbnika 

II. OSTALA DOKUMENTACIJA - za ostvarivanje prednos+

- Potvrda Ministarstva branitelja o invalidnos+ – invalidnost 70% i više.
- Specijalis+čki nalazi, Nalaz i mišljenje vještačenja Centra za socijalnu skrb, Rješenje

HZZO-a iz kojeg je razvidno da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju.

- Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu.

- Rješenje Centra za socijalnu skrb.

- Smrtni list drugog roditelja (preslika).

- Rodni list u koji nije upisano ime oca (preslika).

- Presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u +jeku (preslika).

- Rodni listovi za svu djecu u obitelji.

- Preslika rješenja mjerodavne službe da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj.

- Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu za prethodnu godinu s potvrdom
da je za tekuću godinu podnesen novi zahtjev za donošenjem Rješenja o priznavanju
prava na doplatak za djecu. 

Postupak se smatra pokrenu+m u trenutku predaje urednog zahtjeva za upis sa popratnom
dokumentacijom. 

Cjelovitu dokumentaciju za upis obavezni su potpisa+ oba roditelja, odnosno skrbnika. Ukoliko
je jedan od roditelja – skrbnika spriječen da+ potpis, potrebna je pisana izjava toga roditelja –
skrbnika kojom daje jamstvo da je upoznat sa upisom djeteta u Vr+ć, te s pravima i obvezama
korištenja usluga Vr+ća.

Zakašnjeli zahtjevi, kao i zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatra:.

Roditelj  –  skrbnik  čije  dijete  prelazi  iz  jasličke  u  vr+ćku  skupinu  dužan  je  za  vrijeme
provođenja redovnog upisa podnije+ Zahtjev za obnovu upisa radi odabira programa vr+ćke
skupine.

Roditelj – skrbnik čije dijete je polaznik vr+ćkog programa dužan je za vrijeme provođenja
redovnog upisa podnije+ Zahtjev za obnovu upisa radi ažuriranja podataka.

Nakon isteka roka nije moguće podnije+ zahtjev za upis. Ukoliko roditelj  – skrbnik is+ nije
podnio u roku, moći će se prijavi+ na naknadni upis, odnosno na Listu čekanja, nakon što se
rasporede sva djeca prijavljena u upisnom roku. 

U trenutku predaje zahtjeva, korisnik usluga dužan je podmiri: Vr:ću svoja dugovanja.

Članak 10.

Za točnost podataka u ispravama iz prethodnog članka odgovorne su osobe ili +jela koja su
izdala isprave, odnosno podnositelji zahtjeva. U slučaju opravdane sumnje u točnost podataka u
priloženim ispravama, Povjerenstvo za upis može iste provjeri+.
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Posljedica  davanja  lažnih  ili  netočnih  isprava  i  izjava  podnositelja  zahtjeva  za  ostvarivanje
prednos+ pri upisu djeteta u jaslice ili vr+ć je gubitak prava na upis djeteta, odnosno za već
upisano dijete, ispis iz jaslica ili vr+ća. 

Članak 11.

Ukoliko roditelj odnosno skrbnik ispunjava uvjete za upis zahtjev se usvaja, a ako ne ispunjava
uvjete iz ovog Pravilnika zahtjev se odbija.

Roditelj – skrbnik koji ima upisano jedno dijete u Vr+ću ili je imao dijete prethodno upisano, a
nije podmirio svoja dugovanja prema istom, ne može podnije+ zahtjev za upis novog djeteta.
U slučaju podnošenja zahtjeva, is+ se odbija bez mogućnos+ razmatranja. 

Članak 12.

Roditelj odnosno skrbnik može odusta+ od zahtjeva.

To može napravi+ izričito, davanjem propisane IZJAVE volje da odustaje od zahtjeva, a može
odusta+ i prešutno, tj. da se iz njegovog ponašanja može zaključi+ da je odustao od zahtjeva.

Tada se donosi rješenje o obustavi postupka.

Članak 13.

Postupak upisa djece u programe Vr+ća provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u nastavku
teksta: Povjerenstvo) koje imenuje Upravno vijeće.

Povjerenstvo ima tri (3) člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vr+ća.

Članovi  Povjerenstva  se  imenuju  na vrijeme od dvije  (2)  godine.  Na prvoj  kons+tuirajućoj
sjednici Povjerenstvo bira predsjednika i zapisničara.

Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. 

Članak 14.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Sjednica se može održa+ ako je nazočna većina članova Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.

Nakon  isteka  roka  za  podnošenje  zahtjeva  za  upis,  Povjerenstvo  pristupa  razmatranju
zahtjeva i  utvrđivanju Liste prvenstva,  te daje prijedlog Upravnom vijeću za upis djece u
odgojno-obrazovni  program na  temelju  rezultata  cjelovitog  uvida  o  razvoju  i  potrebama
svakog  djeteta,  analize  dostavljene  dokumentacije,  rezultata  inicijalnog  razgovora  s
roditeljima odnosno skrbnicima djece,  uz  nazočnost  djeteta,  koji  +mski  obavljaju  članovi
stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja
mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje i davanje prijedloga.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik koji mora sadržava+:

- podatak o vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva
- podatak o prisutnim članovima Povjerenstva
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- podatke o Zahtjevima za upis (vrijeme predaje, priložena dokumentacija)
- broj zaprimljenih zahtjeva
- broj zahtjeva na Lis+ upisane djece
- broj zahtjeva na Lis+ prvenstva
- podatak o raspoloživim kapacite+ma vr+ća nakon utvrđenih rezultata upisa 

 
Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj.

Članak 15.

Povjerenstvo  je  dužno  dovrši+ razmatranje  i  kontrolu  dokumentacije  za  upis,  utvrdi+
prijedlog Liste upisane djece i Liste prvenstva te proslijedi+ Upravnom vijeću na donošenje u
roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Članak 16.

Djeca koja nisu primljena u Vr+ć, vode se na Lis+ prvenstva , te se upisuju +jekom godine,
ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Djeca koja ne ostvare mogućnost upisa u jaslice ili vr+ć, ostaju na Lis+ prvenstva, a pravo na
upis ostvaruju +jekom godine, kada se oslobodi mjesto u program koji čekaju. 

Ukoliko nema djece na Lis+ prvenstva ili se roditelj – skrbnik ne odazove na obavijest Vr+ća o
slobodnom mjestu  za upis,  u  Vr+ć se  mogu +jekom godine upisa+ i  djeca čiji  roditelji  –
skrbnici nisu sudjelovali u postupku za upis djece u Dječji vr+ć.

Članak 17.

Lista upisane djece i Lista prvenstva sadržavaju sljedeće podatke:

o Šifra djeteta koja se dobiva prilikom predaje zahtjeva za upis

o Program jaslica ili vr+ća u koji je dijete upisano

V. OBJAVA REZULTATA UPISA

Članak 18.

Na temelju podataka Povjerenstva o broju upisane djece i ostalih podataka, Upravno vijeće
donosi Odluku o upisu.

Odluka o upisu, odnosno Lista prvenstva se objavljuju na oglasnoj ploči Vr+ća i na mrežnoj
stranici Vr+ća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke.

Članak 19.

Pri uključivanju i rasporedu djece u pojedine skupine/programe jaslica i vr+ća, uvažava+ će
se želje roditelja, a ako to nije moguće, priorite+ će se da+ podnositeljima prema nadnevku
rođenja, redom od starijih prema mlađima. Ostale će se smjes++ u jaslice i vr+ć u kojima ima
slobodnih mjesta.
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Prednost pri rasporedu djece u pojedine skupine/programe ima podnositelj zahtjeva koji već
ima upisano dijete u Vr+ć, na način da se dijete koje se upisuje rasporedi u is+ Vr+ć.

Iznimno, djeca u godini pred polazak u školu, upisiva+ će se u Vr+ć i nakon isteka roka za upis
ako ima slobodnih mjesta. 

VI. PRAVO NA PRIGOVOR

Članak 20.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može izjavi+ prigovor Upravnom
vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke o upisu.

Članak 21.

O prigovoru Upravno vijeće mora odluči+ u roku od 8 dana računajući od dana isteka roka za
prigovor.

O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta.

Odgovor na prigovor dostavlja se u pisanom obliku roditelju putem pošte ili putem e-maila,
ovisno o tome na koji način je podnositelj podnio prigovor.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 22.

U radu Upravnog vijeća  sudjeluje i  predstavnik  Povjerenstva  radi  obrazloženja prijedloga
Povjerenstva Upravnom vijeću, ali bez prava odlučivanja.

Upravno vijeće po prigovoru može:

� ODBACITI prigovor kao nepravodoban, nedopušten ili uložen od neovlaštene osobe.

� ODBITI prigovor kao neosnovan i potvrdi+ odluku Upravnog vijeća,

� USVOJITI prigovor, te samo donije+ odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta ili pak
vra++ Povjerenstvu na ponovno razmatranje.

Članak 23.

Ako Upravno vijeće ne odbaci prigovor ili ne zamjeni pobijano rješenje novim, bez odgode će
dostavi+ spis drugostupanjskom +jelu - Osnivaču – Općini Jelsa.

Drugostupanjsko  +jelo  rješenje  o  prigovoru  mora  donije+ i  dostavi+ stranci  putem
prvostupanjskog +jela (Upravno vijeće - Povjerenstvo) najkasnije u roku od 60 dana od dana
predaje urednog prigovora, ako zakonom nije propisan kraći rok.

Drugostupanjsko +jelo može prigovor odbi+, rješenje poniš++ u cijelos+ ili djelomično ili ga
izmijeni+.

Poništavanjem se poništavaju sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.
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Pro+v drugostupanjskog rješenja može se pokrenu+ upravni spor.

Članak 24.

Djeca  upisana  u  Vr+ć  slijedom  javne  objave,  odnosno  donesenog  rješenja  započinju
ostvariva+ program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom osnivača
ili ugovorom Vr+ća s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta.

Članak 25.

Roditelj  odnosno skrbnik  dužan je sklopi+ Ugovor  o  neposrednim pravima i  obvezama u

ostvarivanju programa dječjeg vr�ća „Jelsa“ u roku od trideset (30) dana od dana objave
rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 15. rujna tekuće godine, te se tek potpisom Ugovora
smatra da je dijete upisano u Vr+ć. 

VII. PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Članak 26.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis, podnositelju zahtjeva se putem e-maila ili

telefonski daje termin inicijalnog razgovora.

Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni program, roditelj odnosno skrbnik je obvezan

uz prisutnost djeteta obavi+ inicijalni razgovor.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i stručni suradnik Vr+ća.

Na  inicijalnom  razgovoru  prikupljaju  se  podaci  o  razvoju  djeteta,  njegovim  navikama,

potrebama, obitelji i drugim specifičnos+ma te se dogovara period prilagodbe.

Roditelj odnosno skrbnik, podnositelj zahtjeva koji  se ne odazove razgovoru iz st. 1. ovog

članka i  ne potpiše  Ugovor  o neposrednim pravima i  obvezama u ostvarivanju programa

dječjeg vr�ća „Jelsa“ smatra se da je odustao od upisa. 

III. OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Članak 27.

Ukoliko je veći broj zahtjeva za upis u odnosu na broj slobodnih mjesta, prednost pri upisu 
ostvariva+ će se i prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom. 

Prednost  pri  upisu  djece  u  redovne  programe jaslica  i  vr+ća  ostvaruju  roditelji  odnosno
skrbnici,  podnositelji  zahtjeva  prema  priorite+ma  utvrđenim  Zakonom  o  predškolskom
odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i ovim Pravilnikom
primjenom metode bodovanja kako slijedi:

Za ostvarivanje prednos+ pri upisu odnosno ostvarivanje dodatnih bodova, roditelji - skrbnici
prilažu uz zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju navedenu u članku 9. ovog Pravilnika.

Podnositelji  zahtjeva  koji  nisu  priložili  odgovarajuću  dokumentaciju  za  ostvarivanje
prednos+, ne mogu se poziva+ na prednost pri upisu.
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Zahtjevi roditelja djece boduju se sukladno članku 27. ovog Pravilnika i svrstavaju na Listu
prvenstva prema ukupno ostvarenom broju bodova od većeg broja bodova prema manjem
sve do popunjavanja slobodnih mjesta.

Podnositelj zahtjeva može ostvari+ bodove prema više kriterija iz st. 1 ovog članka te se u
tom slučaju bodovi zbrajaju.

Ako i  nakon bodovanja i  primjene utvrđenih  kriterija  više zahtjeva ostvaruje  jednak broj
bodova, vrednovanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

Prednost pri upisu u jaslički program, odnosno 8 – satni vr+ćki program ostvaruju djeca iz
obitelji  oba zaposlena roditelja / oba roditelja redovita studenta, zaposlenog samohranog
roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja. 

Redni
broj

OPIS KRITERIJA DOKAZ
(dokumentacija kojom se dokazuje

status)

BROJ
BODOVA

1. Djeca  roditelja  žrtava  i  invalida

Domovinskog rata

Potvrda Ministarstva branitelja o invalidnos+

– invalidnost 70% i više (preslika)

Izravan upis

2. Djeca s teškoćama u razvoju Specijalis+čki nalazi, Nalaz i mišljenje

vještačenja Centra za socijalnu skrb, Rješenje

HZZO-a 

Izravan upis

(ukoliko postoje

uvje+ –

pogleda+ čl. 29)

3.

- Djeca oba zaposlena 

roditelja / Djeca oba 

redovita studenta

Elektronički zapis (potvrda) iz evidencije

HZZMO – ne starije od 30 dana, računajući od

dana podnošenja zahtjeva za upis; Potvrda

fakulteta o statusu redovnog studenta za

tekuću akademsku godinu

80 

- Djeca zaposlenog 

samohranog roditelja

Elektronički zapis (potvrda) iz evidencije

HZZMO – ne starije od 30 dana, računajući od

dana podnošenja zahtjeva za upis; rješenje

Centra za socijalnu skrb; smrtni list drugog

roditelja; presuda o razvodu braka ili dokaz da

je brakorazvodna parnica u +jeku, rodni list u

koji nije upisano ime oca ili drugi dokaz.

100 

- Djeca zaposlenog jedno 

roditelja

100 

4. Djeca iz obitelji s troje ili više djece Rodni listovi za svu djecu u obitelji 10 bodova po

svakom djetetu

5. Djeca samohranih roditelja i djeca

u udomiteljskoj obitelji

Rješenje Centra za socijalnu skrb. 60 

6. Djeca  u  godini  prije  polaska  u

osnovnu školu

Rodni list Izravan upis

7. Djeca  roditelja  koji  primaju

doplatak za djecu

Rješenje o priznavanju prava na doplatak za

djecu za prethodnu godinu s potvrdom da je

za tekuću godinu podnesen novi zahtjev za

donošenjem Rješenja o priznavanju prava na

doplatak za djecu.  

10 bodova
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U smislu članka 27. točke 3. i pod točke 3. ovog Pravilnika samohranim roditeljem se smatra
roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete/
djecu – drugim riječima, roditelj koji uis+nu „sam hrani“ i nema onog drugog roditelja da
financijski i na druge načine sudjeluje u brizi i odgoju djece.

U smislu članka 27. točke 3. i pod točke 4. ovog Pravilnika jedno roditeljem se smatra roditelj
koji  živi  sam s  djetetom/djecom,  a  drugi  roditelj  ne  živi  u  istoj  obitelji,  no  i  dalje  ima
roditeljske obveze i prava.

Samohrani roditelj ili jedno roditelj dužan je dokaza+ prethodno navedene točke potvrdom
od strane nadležnih +jela (centar za socijalnu skrb, sud i sl.). 

Dijete čiji roditelj koris+ pravo na produljeni roditeljski dopust do treće godine života djeteta
ne može ostvari+ prednost  po osnovi  zaposlenos+ iz  ovog Pravilnika  za  vrijeme trajanja
roditeljskog dopusta za dijete za koje ostvaruje to pravo.

Ukoliko  će  podnositelj  zahtjeva  poče+ radi+ početkom pedagoške  godine  isto  je  dužan
dokaza+ potvrdom HZZO-a.

Roditelji koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom visokoškolske ustanove
o  redovnom  studiranju,  izjednačeni  su  u  ostvarivanju  prednos+ za  upis  sa  zaposlenim
roditeljima. 

Članak 28.

Metoda bodovanja se ne primjenjuje ukoliko ima više slobodnih mjesta nego zahtjeva za
upis.

IV. DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 29.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.

O upisu djece s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece vr+ća na temelju
dokumentacije  (odgovarajućih  medicinskih  i  drugih  nalaza,  mišljenja  i  rješenja  nadležnih
+jela,  ustanova,  vještaka)  i  procjene stručnog  +ma o  psihofizičkom statusu  i  potrebama
djeteta za odgovarajućim programima i uvje+ma koje Vr+ć može ponudi+.

Roditelj  odnosno  skrbnik  dužan  je  dostavi+ Vr+ću  nalaz  i  mišljenje  jedinstvenog  +jela
vještačenja ili  drugog nadležnog +jela  o postojanju  teškoće u  razvoju  djeteta,  uz  obvezu
odazivanja  na poziv  Vr+ća,  uz  nazočnost  djeteta,  radi  davanja mišljenja  stručnog +ma o
postojanju uvjeta za inkluziju djeteta u redovite programe ili uključivanje u druge programe
koje Vr+ć može ponudi+.

Korisnik  usluga  se  obvezuje  da  će  za  slučaj  značajnih  promjena  zdravstvenog  stanja  ili
razvojnog  statusa  i/ili  uočavanja  teškoća  u  razvoju  djeteta  koje  +jekom  ostvarivanja
programa  uoči  stručni  +m  Vr+ća,  pravovremeno  obavi+ potrebne  pretrage  i  pribavi+
mišljenja  nadležnih  službi  te  sudjelova+ u  programu  pedagoške  opservacije  djeteta  i
utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih
potreba i sigurnos+ djeteta odnosno sigurnos+ i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa
za drugu djecu.
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Ukoliko  stručni  +m  na  temelju  dokumentacije  o  specifičnim  razvojnim  i  zdravstvenim
potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima uz nazočnost djeteta ocijeni da se te
potrebe ne mogu zadovolji+ u sklopu programa Vr+ća odbi+ će se upis i predloži+ upis u
ustanovu koja ima adekvatne programe za djecu s teškoćama u razvoju.         

Prosudbu  o  uključivanju  djece  s  teškoćama  u  razvoju  u  odgojno-obrazovne  skupine  s
redovnim programom uvijek donosi +m stručnjaka (stručni suradnici, viša medicinska sestra i
ravnatelj) Vr+ća. 

U  odgojno-obrazovnu skupinu  može  se  uključi+,  na  temelju  mišljenja  stručnih  suradnika
Vr+ća, samo jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje
djece.

U  odgojno-obrazovnu skupinu  može  se  uključi+,  na  temelju  mišljenja  stručnih  suradnika
Vr+ća, samo jedno dijete s većim ili kombiniranim teškoćama i tada se broj djece u skupini
smanjuje za četvero djece.

Ukoliko  stručni  +m Vr+ća procijeni  da postoji  mogućnost  integracije  u  redovi+ program,
izrađuje Plan i program praćenja djeteta s kojim upoznaje roditelje. 

Roditelji su dužni da+ pisanu suglasnost za provođenje Plana i programa praćenja djeteta ili
izjavu kojom tu suglasnost odbijaju.  Roditelj  koji  da pisanu suglasnost  na Plan i  program
praćenja djeteta potpisuje s Vr+ćem  Opservacijski ugovor na period od 3 mjeseca unutar
kojeg će stručni  +m pra++ dijete radi konačne procjene o njegovoj  integraciji  u redovitu
skupinu. Stručni +m vr+ća predstavljaju zdravstveni voditelj, psiholog i pedagog.

Opservacijskim ugovorom utvrđuju se prvenstveno dužina boravka djeteta u skupini, obveze
stručnog +ma, ostala prava i obveze ugovornih strana te eventualna mogućnost angažiranja
osobnog pomagača. Istekom roka na koji je sklopljen Opservacijski ugovor stručni +m vr+ća
donosi konačnu ocjenu o integraciji kada roditelj s Vr+ćem potpisuje Ugovor o neposrednim

pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjeg vr�ća i jaslica s preciziranom dužinom
boravka.  U iznimnim situacijama, kada stručni  +m vr+ća iz  objek+vnih razloga nije  bio u
mogućnos+ vrši+ opservaciju (duža odsutnost djeteta zbog boles+ i sl.), Opservacijski ugovor
može se produži+, ali najviše na još 3 mjeseca. 

Ukoliko istekom roka na koji je sklopljen Opservacijski ugovor stručni +m vr+ća zaključi da
integracija  nije  moguća,  upu+t  će  roditelje  na  upis  u  posebne  programe  za  djecu  s
teškoćama.

III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 30.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo:
- prije početka ostvarivanja programa bi+ upoznat s programom za dijete i uvje+ma

pod kojima se on ostvaruje, te s +m u svezi pravima i obvezama korisnika usluga,
-  putem individualnih razgovora i  roditeljskih sastanaka bi+ redovito izvještavan o

razvoju i napredovanju djeteta, te bi+ uključen u različite oblike suradnje roditelja i Vr+ća,
- podnosi+ zahtjeve nadležnim +jelima Vr+ća radi ostvarivanja i zaš+te pojedinačnih

prava i potreba djeteta,
- sudjelova+ u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za

dijete,
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- sudjelova+ u upravljanju Vr+ćem na način utvrđen Zakonom i Statutom Vr+ća, bira+
i bi+ biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Vr+ća.

Članak 31.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je:
-  prije  početka  ostvarivanja  programa  dostavi+ potvrdu  nadležnog  liječnika  o

obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu
za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda,

-  predoči+ potpunu  dokumentaciju  i  informaciju  o  karakteris+kama  i  potrebama
djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje
+jekom ostvarivanja programa,

- pravovremeno izvijes++ Vr+ć o promjenama razvojnog statusa djeteta i surađiva+ s
Vr+ćem u postupcima izmjena programa,

- za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje
+jekom ostvarivanja programa uoči stručni +m Vr+ća, obavi+ potrebne pretrage i pribavi+
mišljenja  nadležnih  službi  te  sudjelova+ u  programu  pedagoške  opservacije  djeteta  i
utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih
potreba i sigurnos+ djeteta odnosno sigurnos+ i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa
za drugu djecu, 

- osobno dovodi+ i odvodi+ dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijes++
odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlas+o,

-  izvijes++ odgojitelja  odgojno-obrazovne  skupine  u  roku  od  24  sata  o  razlozima
izostanka djeteta, 

-  ne dovodi+ u Vr+ć bolesno dijete,  a nakon završenog liječenja dostavi+ potvrdu
nadležnog  liječnika  o  obavljenom zdravstvenom pregledu  iz  koje  je  vidljivo  da  je  dijete
sposobno pohađa+ Vr+ć,

- ne dovodi+ dijete u Vr+ć kada dijete koris+ an+biotsku terapiju, kod proljeva, kod
pojave „uši“, kod zaraznih boles+,

- nakon izbivanja djeteta iz Vr+ća zbog drugih razloga u trajanju duljem od 30 dana
dostavi+ potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo
da je dijete sposobno pohađa+ Vr+ć,

-  odazva+ se  pozivima na  roditeljske  sastanke  i  druge  oblike  suradnje  roditelja  s
Vr+ćem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

-  najkasnije  do  20-og  u  mjesecu  za  prethodni  mjesec  uplaćiva+ utvrđeni  iznos
sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

- dostavi+ Vr+ću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Vr+ća najkasnije 15 dana prije
ispisa, te dokaza+ podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,

- izvršava+ druge obveze korisnika usluga utvrđene općim ak+ma Vr+ća.

Članak 32.

Vr+ć je dužan:
-  ustroji+ rad  s  djecom  u  vr+ćkim  odgojnim  skupinama  sukladno  propisanom

programu i standardu predškolskog odgoja,
- surađiva+ s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,
- osigura+ redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju

Vr+ćem sukladno zakonu i Statutu Vr+ća,
- omogući+ zaš+tu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno

zahtjeva Upravnom vijeću,
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-  upozori+ korisnika  usluga  da  V r+ć  pridržava  pravo  preraspoređivanja  djeteta  iz
jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu,  u skladu s pedagoškim načelima i interesima
organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja. 

- upozori+ korisnika usluga da Vr+ć može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog
stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni +m Vr+ća, izmijeni+ program i uvjete
ostvarivanja programa za dijete; s +m da postupak promjene programa pokreće stručno-
razvojna  služba  na  temelju  praćenja  stanja  i  potreba  djeteta  te  na  temelju  provedene
pedagoške  opservacije  kao  i  dodatno  obavljenih  pretraga  i  mišljenja  nadležnih  službi,  u
interesu razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnos+ te sigurnos+ i ostvarivanja odgojno-
obrazovnog programa za drugu djecu, 

- upozori+ korisnika usluga da Vr+ć može otkaza+ ostvarivanje programa za dijete u
slučaju  značajnih  promjena  u  razvojnom  statusu  djeteta,  ako  ni  novi  prilagođeni
individualizirani program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta,

- u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeri+ korisnika usluga
na daljnje postupanje i ins+tucije koje će primjereno zadovolji+ potrebe djeteta,

- upozori+ korisnika usluga da Vr+ć može otkaza+ ostvarivanje programa djetetu ako
korisnik ne pla+ dospjele obveze u roku od 60 dana od dana dospijeća obveze ili ako korisnik
na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Vr+ća,

-  prilikom prelaska  djeteta  u  drugi  dječji  vr+ć  preda+ korisniku  usluga  propisanu
dokumentaciju koju treba dostavi+ drugom dječjem vr+ću,

- primi+ prema odluci stručnog +ma dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vr+ća radi
preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su
podmirena sva dugovanja.

VIII. NAKNADNI ZAHTJEVI

Članak 33.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis po oglasu i utvrđivanja Liste prvenstva, ne
objavljuje se novi oglas za upis, već se djeca upisuju na temelju novo podnesenih zahtjeva.

Naknadni zahtjevi stavljaju se na Listu čekanja te s Listom prvenstva s redovnog upisa čine
novu listu. 

Nakon isteka roka (redovnog i naknadnog) za upis u jaslice ili vr+ć, djeca sa Liste prvenstva
odnosno Liste čekanja upisuju se u jaslice ili vr+ć ovisno o slobodnim mjes+ma. 

Roditelj odnosno skrbnik čije dijete nije upisano u jaslice ili  vr+ć mora ponovno podnije+
zahtjev na redovnom upisu. 

Članak 34.

U  iznimnim  slučajevima,  ravnatelj  Vr+ća  može  uključi+ dijete  u  jaslice  ili  vr+ć  +jekom
pedagoške godine temeljem odluke Upravnog vijeća, neovisno o rokovima ovog Pravilnika,
ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, odnosno ukoliko se radi o izuzetnom slučaju
koji se nije mogao predvidje+, kao što su: smrt roditelja ili  skrbnika, teška bolest roditelja
koja  zah+jeva  duže  bolničko  liječenje,  teško  narušeni  odnosi  u  obitelji,  zanemarivanje,
odnosno napuštanje djeteta, razvod braka i slično.

Upis u jaslice ili  vr+ć sukladno prethodnom stavku moguć je samo ako postoji  slobodno
mjesto u odgojnoj skupini,  a podnositelj  zahtjeva je dužan dokaza+ okolnos+ iz stavka 1.
ovog članka, ukoliko se prilikom upisa poziva na is+.  
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IX. PROMJENA PROGRAMA ILI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

Članak 35.

Djetetu će se omogući+ promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko u Vr+ću
postoje uvje+ za takav premještaj.

Odluku  o  promjeni  programa  ili  odgojno-obrazovne  skupine  donosi  ravnatelj  na  pisani
zahtjev roditelja.

Članak 36.

Vr+ć  može  zbog  uvjeta  rada,  organizacije  djelatnos+,  primjene  pedagoških  standarda  ili
drugih izvanrednih  okolnos+ te  organiziranja odgojnih skupina premjes++ dijete  u drugu
odgojnu skupinu ili drugi objekt.

X. ISPIS DJECE

Članak 37.

Roditelj može ispisa+ dijete pisanim zahtjevom za ispis (ispisnica). Zahtjev za ispis potpisuju
oba roditelja – skrbnika.

Dijete se može ispisa+ iz Vr+ća s 15.-im odnosno zadnjim danom u mjesecu.

Roditelj je dužan o namjeri ispisa obavijes++ ravnatelja, te preda+ ispisnicu, najkasnije 15
dana prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

Na temelju predanog zahtjeva, Vr+ć će donije+ Rješenje o ispisu djeteta iz Vr+ća nakon što je
utvrđeno da su podmirene sve obveze roditelja – skrbnika prema Vr+ću.

Ukoliko roditelj – skrbnik prestane koris++ usluge Vr+ća, a da prethodno nije ispisao dijete,
dužan je pla++ korištenje usluga Vr+ća kao da je dijete pohađalo Vr+ć prema ispostavljenom
računu od strane Vr+ća.

Jednom ispisano dijete, da bi se ponovo uključilo u programe vr+ća ponovno prolazi upisni
postupak sa svom potrebnom dokumentacijom, te se stavlja na Listu čekanja.

Članak 38.

Vr+ć će ispisa+ dijete roditelja – korisnika usluga koji  ne izvršava obvezu plaćanja.  Ispisu
djeteta mora prethodi+ pisana obavijest o dugovanju (opomena) iza čega slijedi ispis djeteta
iz Vr+ća, a ukoliko i dalje postoji dugovanje, Vr+ć naplatu vrši putem ovrhe.

Vr+ć će ispisa+ dijete roditelja – korisnika usluga ukoliko izostane neopravdano duže od 60
dana.

U slučaju da roditelj – korisnik usluga nije potpisao ispisnicu, a ni+ obavijes+o o razlozima
izostanka djeteta,  smatra se da je dijete ispisano iz vr+ća protekom roka od 60 dana od
zadnjeg  dana  korištenja  usluga,  a  roditelj  –  korisnik  usluga  dužan  je  pla++ sve  nastale
troškove.
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Vr+ć će ispisa+ dijete ukoliko se roditelji – skrbnici ne pridržavaju Ugovora o neposrednim

pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjeg vr+ća i jaslica, naročito ako ne podmire

svoje obveze za pružene usluge unutar 3 (tri) mjeseca.

Davatelj  usluge  može  izmijeni+ uvjete  ostvarivanja  programa  za  dijete  ili  otkaza+
ostvarivanje  programa  u  slučaju  značajnih  promjena  zdravstvenog  stanja  ili  značajnog
odstupanja u razvoju djeteta kojeg uoči stručni +m Vr+ća, a na temelju obavljenih pretraga i
mišljenja nadležnih službi te provedene pedagoške opservacije djeteta, ako je to u interesu
razvojnih potreba i sigurnos+ djeteta odnosno sigurnos+ i ostvarivanja odgojno-obrazovnog
programa za drugu djecu.

Dijete može bi+ ispisano u slučaju neprocijepljenos+ sukladno Programu zdravstvene zaš+te
djece,  higijene  i  pravilne  prehrane  u  dječjim  vr+ćima,  s  iznimkom  ako  dijete  ima
kontraindikacije na pojedina cjepiva.

Rješenje o ispisu iz Vr+ća donosi ravnatelj temeljem ovog Pravilnika.

Žalbu roditelja na rješenje o ispisu djeteta iz Vr+ća rješava Upravno vijeće Vr+ća.

Članak 39.

Dijete može pohađa+ Vr+ć kraće vrijeme od vremena koje je utvrđeno za pojedini program,
kada je to u interesu zdravlja djeteta te ostale djece u Vr+ću o čemu na temelju stručnog
mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni +m Vr+ća.

Članak 40.

Roditelj  –  korisnik  usluga ima  mogućnost  nekorištenja  usluga  +jekom pedagoške  godine
temeljem Pravilnika o mjerilima i za utvrđivanje cijene usluga u Dječjem vr+ću „Jelsa“  od
23. srpnja 2019. godine.

Nekorištenje usluga na način utvrđen u prethodnom stavku ne smatra se ispisom u smislu
članka 37.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Mjerila za naplatu usluga od roditelja – korisnika usluga donosi Osnivač.

Članak 42.

Roditelj  –  korisnik  usluga dužan je  +jekom godine prijavi+ i  dokaza+ svaku  promjenu  u
odnosu na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario prednost na upisu te u odnosu na
visinu iznosa plaćanja usluga (bračni status, promjena prebivališta i sl.).

Vr+ć može +jekom godine izvrši+ provjeru dokumentacije iz prethodnog stavka ovog članka
na način da od roditelja – korisnika usluga zatraži dostavu podataka iz prethodnog stavka. 

Članak 43.
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Informacije o djeci i roditeljima koje Vr+ć posjeduje, zaš+ćene su sukladno Zakonu kojim se
uređuje zaš+ta osobnih podataka.

Podnošenjem zahtjeva za upis roditelji – korisnici usluga daju pristanak za obradu osobnih
podataka u svrhu korištenja za potrebe Vr+ća, a sukladno Općoj odredbi o zaš++ osobnih
podataka (EU) 2016/679. 

Članak 44.

Tumačenje spornih odredaba ovoga Pravilnika daje Upravno vijeće Vr+ća. 

Članak 45.

Izmjene i  dopune ovog Pravilnika vrše se na način i  po postupku utvrđenom za njegovo
donošenje. 

Članak 46.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važi+ Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u 

jaslice i vr�ć, donesen 26. svibnja 2021. godine (KLASA: 601-08/21-01/01, URBROJ: 2128/02-

01.21-01).

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Vr+ća i stupa na snagu osmog (8) dana od dana

objave. 

KLASA: 601-08/22-01/01
URBROJ: 2128/02-01-22-01

Jelsa, 01.06.2022.

            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

MP                            

                                                                                            _________________________

                                                                                                         Lucijana Murga

       

Na ovaj Pravilnik Osnivač je dao prethodnu suglasnost svojim aktom, KLASA: 601-02/22-01/6,

URBROJ: 2181-26-22-2, od 31.05.2022. godine. 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vr+ća „Jelsa“ dana 02.06.2022. godine, a

stupa na snagu dana 10.06.2022. godine.

  

                                                                                                 

                                                                                                   RAVNATELJICA
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                                                                       MP                                 

                                                                                            ____________________   
                                                                                                    Ivana Gurdulić                    
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