
DJEČJI VRTI Ć „LASTAVICA“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA:  012-01/15-01/13 
URBROJ: 2142-02-04-15-1 
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 
94/13)  članka 18. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića „Lastavica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  
„Lastavica“ na svojoj sjednici od 7. svibnja 2015. godine donosi 

ODLUKU 
o upisu u pedagošku godinu 2015/2016. 

 
Članak 1. 

(1)Upis u Dječji vrti ć '' Lastavica'' ( u daljnjem tekstu Vrtić ) počinje teći 1. lipnja 2015. i traje 
do 14. lipnja 2015. Upis se vrši svakim radnim danom od 8-12 sati u prostorima ustanove ili 
putem pošte. 

(2) Za upis je potrebno priložiti: 
- ispunjen zahtjev za upis djeteta koji se podiže osobno ili na internetskoj stranici Vrtića, 
- presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (bez obzira na datum 
izdavanja dokumenata),  
- presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,   
- uvjerenje o prebivališta roditelja/skrbnika  na području Općine Punat  ne starije od tri 
mjeseca, 
- rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava 
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana od strane javnog bilježnika 
u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje (prilaže se samo 
ako oba roditelja imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave), 
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog Ministarstva o statusu 
invalida Domovinskog rata,  
- 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,   
- za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za 
preminulog roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava 
dijete,  
 - za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji,  
 - za dijete zaposlenih roditelja - potvrda poslodavca ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva za upis,  
- za dijete iz obitelji s tri ili više djece - preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih 
ostale djece u obitelji,  
- za dijete roditelja koji prima dje čji doplatak  - preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.  
 
  

 



Članak 2. 

Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u 
Vrtić i kriterija propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnika o 
upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Lastavica.  
Prednost prema članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju imaju ove 
kategorije: 

• djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,  
• djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece,  
• djeca zaposlenih roditelja,  
• djeca s teškoćama u razvoju,  
• djeca samohranih roditelja,  
• djeca u udomiteljskim obiteljima, 
• djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,  
• djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.                            

 
Uz mjerila navedena u stavku 2. ovog članka uvode se još dodatna mjerila, i to: 

• djeca s mjestom prebivališta na području Općine Punat, 
• djeca koja su u prethodnom upisnom roku ostala neupisana. 

   
 

Članak 3. 

Rokovi sklapanja ugovora roditelja novoupisane djece s Vrtićem su od 1. do 3. srpnja 2015. g 
Raspored će biti dogovoren od strane Vrtića.  

Članak 4. 
(1) Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Lastavica uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća  je na sjednici održanoj 2. 
travnja 2010. godine donijelo Odluku o  utvrđivanju učešća u cijeni dogovorenih programa u 
Dječjem vrtiću „Lastavica“.  
 
VRSTA 
PROGRAMA  

EKONOMSKA 
CIJENA 

SUFINANCIRANJE 
OPĆINE 

% PARTICIPACIJA 
RODITELJA 

% 

Vrtić 10 satni 
program 

2.000,00 kn 1.400,00 kn  70 600,00 kn 30 

 

(2) Olakšice roditeljima u participiranju cijena troškova: 
Učešće roditelja umanjuje se po osnovi povlastica: 

- za drugo dijete koje istovremeno pohađa dječji vrti ć     25% 
- za treće dijete koje istovremeno pohađa dječji vrti ć     50% 
- za četvrto i svako sljedeće dijete koje istovremeno pohađa dječji vrti ć    70% 
- za djecu samohranih roditelja        25%  

 
Učešće roditelja umanjuje se po danu na osnovi 22 dana:  

-  za odsustvovanje djeteta iz dječjeg vrtića od 5-30 dana uz liječnički iskaz  
 25% 

- za odsustvovanje djeteta u slučaju korištenja godišnjeg odmora jednog  
od roditelja uz potvrdu poslodavca gdje je roditelj zaposlen    25% 



- za odsustvovanje djeteta zbog bolesti ili oporavka od bolesti  
više od 30 dana uz liječnički iskaz       25% 

- za odsustvovanje djeteta tijekom srpnja ili kolovoza,  
ili tijekom srpnja i kolovoza uz pravovremenu potpisanu odjavu  
(obračun i plaćanje se vrši unaprijed)       25% 
 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 

U Puntu,7. svibnja 2015. godine    Predsjednica Upravnog vijeća: 

     Maja Polonijo 


