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Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene 

i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u „Dječji 

vrtić Čavlić“ 



Obrazloženje 
 

Na temelju  članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi (“Narodne novine, broj 10/97 i 107/07/ i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića “Čavlić“, 
Upravno vijeće na sjednici održanoj  30. lipnja 2020.g. donijelo je prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika 
o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Čavlić“. 
 
Naime, Pravilnikom o upisima i mjerama upisa djece uređuju se mjerila i postupak upisa djece u Dječji 
vrtić “Čavlić“ postupak prijema novoupisane djece, prava i obveze roditelja djece-korisnika usluga u 
Vrtiću, te postupak ispisa iz Vrtića. Izmjenom i dopunom Pravilnika o upisima i mjerama upisa predlaže 
se opis mjerila i način bodovanja pri upisu djece (članak 7. stavak 2. Pravilnika) te se dodatno propisuju 
odredbe Pravilnika vezano za pojedine slučajeve s kojima se ustanova susreće prilikom postupka upisa. 
 
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću proveden je u trajanju od 28. svibnja 2019.g. do 
21. lipnja 2019.g. te u tom periodu nije zaprimljena niti jedna primjedba/prijedlog na Izmjene i dopune 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Čavlić“. 
 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstava u proračunu Općine Čavle.  
  
Slijedom navedenog, dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i davanje prethodne Suglasnosti na 
Izmjene i dopune statuta Dječjeg vrtića Čavlić.  
  
  
                  Općinska načelnica 
 





Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "Čavlić", Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića "Čavlić", Čavle, na sjednici održanoj dana  30.06. 2020. godine, donosi 
 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U 

DJEČJI VRTIĆ «ČAVLIĆ» 
 

Članak 1. 

U članku 7. dodaju se novi stavci 6.  i 7. koji glase: 

„6. Dijete nema pravo upisa narednih 6 mjeseci od datuma ispisa.” 

→ potrebno je regulirati pitanje ispisa budući da roditelji ciljano ispisuju djecu pred ljetne 

mjesece kako bi izbjegli obvezu plaćanja, a potom podnose ponovno zahtjev za upis kada su 

isti u tijeku. Najčešće se radi o roditeljima koji i inače kasne sa plaćanjem usluga vrtića. U 
sadašnjem upisnom postupku je bilo nekoliko takvih slučajeva koji su se nedavno ispisali te 

sada opet traže upis. 

„7. Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja.” 

→ prilikom upisa nove djece potrebno je dostaviti potvrdu o obavljenom sistematskom 

pregledu u kojem je jasno naznačeno da je dijete uredno cijepljeno, odnosno da je dijete 
primilo sva propisana cjepiva. Odredba nije bila sastavni dio Pravilnika o upisima, a Vrtić ne 

smije primati djecu koja nisu cijepljena. 

 

Članak 2. 

Članak 9. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"(3) Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom može se predati osobno u upravi Vrtića, 

poslati poštom ili ispuniti online na web stranici Vrtića (e-upisi).” 

→ uvedena je mogućnost online upisa budući da su se upisi za pedagošku godinu 2020./2021. 

odvijali putem pošte i online (web stranica vrtića) 

 

Članak 3. 

U članku 10. stavak 1., točke 7. i 10. mijenjaju se i glase: 

„7. za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima 

iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja 
nadležnih tijela, ustanova i vještaka uz obvezu roditelja odazivanja na poziv Vrtića radi davanja 

mišljenja stručnog tima o postojanju ili ne postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite 
skupine.” 



„10. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – roditelj/skrbnik 

prilaže pravomoćnu odluku suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri 

djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrdu suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u 
tijeku ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb.” 

→ potrebno je regulirati pitanje jednoroditeljskih obitelji budući da je sve više takvih 
zahtjeva za upisom djece. Iz sadašnjeg Pravilnika o upisima izbacuje se mogućnost dostave 

izjave koju roditelji potpisuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika jer se ista pokazala vrlo često 
kao neistinita te se vrtić treba ograditi, odnosno zaštititi od potencijalnih manipulacija 

roditelja. 

Članak 4. 

Članak 10. a) mijenja se i glasi: 

„Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu djecu 

s teškoćama u razvoju, prednost pri upisu razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija 
iz članka 7. ovog Pravilnika, kao i mišljenja sačinjenog od strane stručnog tima (edukacijski 

rehabilitator, pedagog, medicinska sestra, odgojitelj i ravnatelj) o postojanju ili ne postojanju 

kadrovskih i organizacijskih uvjeta za integraciju djeteta u redovite skupine.” 

→ izmjena u smislu da sada prilikom upisa sudjeluje cijeli stručni tim vrtića (edukacijski 
rehabilitator, pedagog, medicinska sestra, odgojitelj i ravnatelj) 

 

Članak 5. 

Članak 10. b) stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Za dijete s teškoćama u razvoju provodi se pedagoška opservacija u trajanju do tri mjeseca. 
O duljini dnevnog, odnosno tjednog boravka u Vrtiću za vrijeme opservacije, odlučuje stručni 

tim ustanove (edukacijski rehabilitator, pedagog, odgojitelj, medicinska sestra i ravnatelj) u 

dogovoru s roditeljem, a ovisno o psihofizičkom statusu, potrebama djeteta i potencijalnoj 
dobrobiti za dijete. 

Nakon provedene opservacije stručni tim predlaže. 

a) uvjete boravka djeteta u vrtiću/jaslicama 

b) odbijanje Zahtjeva za upis djeteta u vrtić/jaslice - Stručni tim je zaključio da za dijete s 

teškoćama u razvoju nije ostvarena dobrobit (tjelesna, socijalna i emocionalna) boravkom u 
ustanovi.” 

→ prijedlog nove odredbe sačinjen od strane stručnog tima vrtića kojim se jasnije uređuje 
mogućnost upisa djece sa teškoćama u razvoju, odnosno mogućnost odbijanja zahtjeva za 

upis 

Članak 6. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 



„Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta za program jaslica i program vrtića, 

sastavljaju se privremeni rezultati upisa. Privremeni rezultati upisa sadrže redni broj, šifru 

djeteta, datum rođenja i broj bodova novoupisane djece.” → u odluci o privremenim 
rezultatima upisa navode se samo podaci o novoupisanoj djeci, djeca koja nastavljaju 

koristiti usluge vrtića nisu obuhvaćena ovim popisom 

Članak 7. 

U članku 31. crtica 10 mijenja se i glasi: 

„-roditelj je dužan uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni programa do 20.- og u mjesecu.  

→ dosadašnji rok za plaćanje uplatnice je bio do 27.-og u mjesecu, potrebno je regulirati to 

pitanje zbog mogućnosti ispisa ukoliko roditelji ne ispunjavaju svoje obveze prema vrtiću 

 

KLASA:003-01/20-01/04 

URBROJ:2170/01-54-02-20-44-3 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 

 

        ___________________ 

          Dejan Ljubobratović 



 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "Čavlić", Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića "Čavlić", Čavle, na sjednici održanoj dana  30.06. 2020. godine, donosi 
 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U 
DJEČJI VRTIĆ «ČAVLIĆ» 

 

Članak 1. 

U članku 7. dodaju se novi stavci 6.  i 7. koji glase: 

„6. Dijete nema pravo upisa narednih 6 mjeseci od datuma ispisa.” 

 „7. Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja.” 

 

Članak 2. 

Članak 9. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"(3) Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom može se predati osobno u upravi Vrtića, 
poslati poštom ili ispuniti online na web stranici Vrtića (e-upisi).” 

 

Članak 3. 

U članku 10. stavak 1., točke 7. i 10. mijenjaju se i glase: 

„7. za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima 
iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja 

nadležnih tijela, ustanova i vještaka uz obvezu roditelja odazivanja na poziv Vrtića radi davanja 

mišljenja stručnog tima o postojanju ili ne postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite 
skupine.” 

„10. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – roditelj/skrbnik 

prilaže pravomoćnu odluku suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri 

djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrdu suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u 
tijeku ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb.” 

Članak 4. 

Članak 10. a) mijenja se i glasi: 

„Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu djecu 

s teškoćama u razvoju, prednost pri upisu razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija 

iz članka 7. ovog Pravilnika, kao i mišljenja sačinjenog od strane stručnog tima (edukacijski 
rehabilitator, pedagog, medicinska sestra, odgojitelj i ravnatelj) o postojanju ili ne postojanju 

kadrovskih i organizacijskih uvjeta za integraciju djeteta u redovite skupine.” 



 

 

Članak 5. 

Članak 10. b) stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Za dijete s teškoćama u razvoju provodi se pedagoška opservacija u trajanju do tri mjeseca. 
O duljini dnevnog, odnosno tjednog boravka u Vrtiću za vrijeme opservacije, odlučuje stručni 

tim ustanove (edukacijski rehabilitator, pedagog, odgojitelj, medicinska sestra i ravnatelj) u 
dogovoru s roditeljem, a ovisno o psihofizičkom statusu, potrebama djeteta i potencijalnoj 

dobrobiti za dijete. 

Nakon provedene opservacije stručni tim predlaže. 

a) uvjete boravka djeteta u vrtiću/jaslicama 

b) odbijanje Zahtjeva za upis djeteta u vrtić/jaslice - Stručni tim je zaključio da za dijete s 

teškoćama u razvoju nije ostvarena dobrobit (tjelesna, socijalna i emocionalna) boravkom u 
ustanovi.” 

Članak 6. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

„Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta za program jaslica i program vrtića, 

sastavljaju se privremeni rezultati upisa. Privremeni rezultati upisa sadrže redni broj, šifru 

djeteta, datum rođenja i broj bodova novoupisane djece.”  

 

Članak 7. 

U članku 31. crtica 10 mijenja se i glasi: 

„-roditelj je dužan uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni programa do 20.- og u mjesecu.  

 

KLASA:003-01/20-01/04 

URBROJ:2170/01-54-02-20-44-3 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 

 

        ___________________ 

          Dejan Ljubobratović 

 



Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 
107/07, 94/13) ) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15, 
12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici ___. srpnja 2020. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Čavlić“ 
 
 

Članak 1.  

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić Čavlić“ koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić donijelo na sjednici održanoj 30. lipnja 2020.g., 
KLASA: 003-06/54-02/12, URBROJ: 2170/01-54-02-20-44-2. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika 

o upisima i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Čavlić“ 

 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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