
Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Zvjezdice, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Zvjezdice na sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donijelo je: 

 

PRAVILNIK 

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICE 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zvjezdice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

utvrđuje se postupak upisa djece u dječji vrtić Zvjezdice (u daljnjem tekstu: Vrtić), 

ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u vezi s postupkom upisa i ispisa.  

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na roditelje istovjetno se primjenjuju na 

skrbnike i udomitelje (u daljnjem tekstu: roditelj). 

(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, 

odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  

 

 

Članak 2. 

(1) U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu 

školu u redovite programe koji se ostvaruju u Vrtiću.  

 

Članak 3. 

(1) Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza slijedeće godine.  

 

Članak 4. 

(1) Pravo na upis u programe Vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području 

Općine Zemunik donji, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se 

upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih općina.  

 

Članak 5. 

(1) Upis u programe ranog i predškolskog odgoja provodi se sukladno Odluci o upisu 

djece u Dječji vrtić Zvjezdice (u daljnjem tekstu: Odluka) koju donosi Upravno vijeće 

za svaku pedagošku godinu uz suglasnost osnivača. 

(2) Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića.  

(3) Odluka sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, način 

ostvarivanja prednosti pri upisu. 

(4) Temeljem Odluke Vrtić objavljuje Obavijest o upisu djece. 

(5) Obavijest se objavljuje na mrežnoj stranici Vrtića i na oglasnoj ploči u objektu.  

 

 

 



II. UPIS DJECE U PROGRAME (PRIJAVA, ZAHTJEV) 

 

Članak 6. 

(1) U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune 

postojeći kapaciteti Vrtića.  

 

Članak 7. 

(1) Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.  

 

Članak 8. 

(1) Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo).  

(2) Povjerenstvo imenuje ravnatelj Vrtića. 

(3) Povjerenstvo ima 3 člana (stručni suradnik, zdravstveni voditelj i odgojitelj). 

(4) Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na 

temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize 

dostavljene dokumentacije.  

(5) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

(6) Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj. 

 

Članak 9. 

(1) Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini (u daljnjem tekstu:  

roditelj-korisnik usluga) dužan je u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak 

korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za svaku sljedeću pedagošku godinu u 

kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića. 

(2) Obrazac Zahtjeva izdaje Vrtić. 

(3) Zahtjev se podnosi osobno. 

(4) Uz Zahtjev roditelj-korisnik usluga dužan je priložiti: 

- potvrdu obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (provjera urednog 

cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva, 

(5) Roditelj-korisnik usluga dužan je podmiriti dugovanja Vrtiću u trenutku predaje 

Zahtjeva. 

 

Članak 10. 

(1) Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi Prijavu za upis (u daljnjem 

tekstu: Prijava). 

(2) Obrazac Prijave izdaje Vrtić. 

(3) Prijava se podnosi osobno.  

(4) U Prijavi roditelj odabire željeni program koji se provodi u Vrtiću. 

(5) Uz zahtjev se  prilaže: 

- preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete, 

- dokaz o prebivalištu  (preslike osobnih iskaznica oba roditelja), 



- potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu (provjera urednog 

cijepljenja) ne starija od mjesec dana od podnošenja prijave, 

- preslika knjižice procijepljenosti djeteta, 

- potvrda stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (za dijete 

starije od 3 god), 

- dokumentaciju i dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri 

upisu iz članaka 14. ovog Pravilnika. 

(6) Roditelj je dužan u upisnom roku predati Prijavu s potpunom dokumentacijom. 

(7) Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se 

razmatrati. 

 

Članak 11. 

(1) U Vrtiću je organiziran program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana 

prije polaska u osnovnu školu. 

(2) Program predškole za djecu koja koriste usluge Vrtića integriran je u redoviti program. 

(3) Obveznik predškole koji ne koristi usluge Vrtića ostvaruje pravo izravnog upisu u 

program predškole temeljem prijave za upis. 

(4) Postupak upisa u program predškole provodi se skupa sa upisom u redovite programe.  

 
 

III. OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISU 

 

Članak 12. 

(1) Vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati redovite programe ranog i 

predškolskog odgoja i osigurati provođenje prednosti pri upisu na način utvrđen 

zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom.  

 

Članak 13. 

(1) Prednost pri upisu i red prvenstva utvrđuje osnivač Vrtića Odlukom o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice. 

(2) Prednost pri upisu sukladno odluci osnivača ostvaruje dijete koje: 

- zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Zemuniku Donjem, 

- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Zemuniku 

Donjem, 

- dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj,  

neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima 

prebivalište u Zemuniku Donjem.  

 

Članak 14. 

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima: 

RED PRVENSTVA OPIS KRITERIJA 
BROJ 

BODOVA 

DJECA RODITELJI 

ŽRTAVA I INVALIDA 

DOMOVINSKOGRATA 

- 
Izravan 

upis 



DJECA S TEŠKOĆAMA 

U RAZVOJU 
Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja 

Primjena 

članka 19.  

DJECA SAMOHRANIH 

RODITELJA I DJECA 

UZETA NA 

UZDRŽAVANJE, 

DJECA IZ 

JEDNORODITELJSKIH 

OBITELJI 

 

Zaposlen* 21 

Redovan učenik ili student 21 

Nezaposlen** 10 

Djeca s teškoćama bez Nalaza i mišljenja Jedinstvenog 

tijela vještačenja 
6 

Dijete u godini prije polaska u OŠ 4 

Preporuka CSS, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični 

obiteljski čimbenici i sl. 
4 

Dječji doplatak 2 

Troje ili više malodobne djece 
1 bod po 

djetetu 

Dvoje djece predškolske dobi 2 

 

 

DJECA 

ZAPOSLENIH/NEZAPO

SLENIH RODITELJA 

 

 

 

 

Oba zaposlena ili oba redovita učenika ili studenta 20 

Jedan zaposlen, drugi red. učenik/student 20 

Jedan zaposlen, drugi nezaposlen 10 

Jedan red. učenik/student, drugi nezaposlen 10 

Djeca s teškoćama bez Nalaza i mišljenja Jedinstvenog 

tijela vještačenja 
6 

Dijete u godini prije polaska u OŠ 4 

Preporuka CSS, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični 

obiteljski čimbenici i sl. 
4 

Udomiteljska/skrbnička obitelj  2 

Dječji doplatak 2 

Troje ili više malodobne djece 
1 bod po 

djetetu 

Dvoje djece predškolske dobi 1 

*Pojam „zaposlen“ odnosi se i na osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 

odnosa. 

**Pojam „nezaposlen“ odnosi se i na umirovljenika.  

 

Članak 15. 

Roditelj je dužan prilikom podnošenja Prijave za upis priložiti dokumentaciju i dokaze o 

činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

 

- Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: 

rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, 

- za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 

radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za 

roditelje zaposlene u inozemstvu-ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica 

postojanja ugovora o radu, 

- za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: 

potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana 

od dana podnošenja Prijave), 

 



- za dijete samohranog roditelja: 

smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili 

drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava 

dijete, 

- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):  

presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje  

izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb 

ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, 

 

- za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: 

rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu, 

- za dvoje djece predškolske dobi: 

rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih za drugo dijete, 

- za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/potvrda 

Centra za socijalnu skrb, 

- za dijete korisnika doplatka za djecu: 

rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu, 

- za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: 

preporuka Centra za socijalnu skrb, 

- za dijete s teškoćama: 

nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija 

ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara. 

Lista reda prvenstva 

Članak 16. 

(1) Poredak na Listi prvenstva utvrđuje se zbrojem bodova za svako dijete na osnovu iz 

članka 14. ovog Pravilnika.  

(2) Lista prvenstva prikazuje abecednim redom imena i prezimena djece koja nastavljaju s 

korištenjem usluga te novoprimljenu djecu s ostvarenim brojem bodova. 

 

Članak 17. 

(1) Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata ostvaruju pravo upisa bez postupka 

bodovanja.  

 

Članak 18. 

(1) Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i 

odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim brojem bodova.  

(2) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova na Listi reda prvenstva 

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. 



(3) Ukoliko nakon primjene članka 14. ovog Pravilnika, dvoje ili više djece ostvaruje 

jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje se sljedećim redoslijedom: dijete u 

godini prije polaska u školu, dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, dijete 

kojem su brat ili sestra već upisani u Ustanovu. 

 

Upis djece s teškoćama 

Članak 19. 

(1) Djeca s teškoćama koja imaju Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja 

ostvaruju pravo upisa bez postupka bodovanja ukoliko Vrtić može osigurati specifične 

potrebne uvjete.  

(2) O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece Vrtića na 

temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama 

djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

(3) Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili 

rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta. 

(4) O upisu djece s teškoćama koja nemaju Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela 

vještačenja, odlučuje Povjerenstvo na temelju dokumentacije i procjene psihofizičkog 

statusa i potreba djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima kojima raspolaže 

Vrtić. 

 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA 

 

Članak 20. 

(1) Povjerenstvo utvrđuje konačne rezultate upisa sa brojem bodova. 

(2) Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči u objektu. 

 

Članak 21. 

(1) Lista čekanja formirat će se u slučaju kada je veći broj prijava nego što su kapaciteti 

Vrtića, sukladno kriterijima navedenim u članku 14. ovog Pravilnika. 

(2) Tijekom pedagoške godine Vrtić upisuje djecu s Liste čekanja ukoliko se zbog 

odustajanja primljene djece, povećanja kapaciteta, ukažu slobodna mjesta i to prema 

redoslijedu utvrđenom na listi.   

 

 

IV. PRAVO NA PRIGOVOR 

 

Članak 21. 

(1) Roditelj ima pravo prigovora na Listu Prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo 

dijete u roku od 5 dana od objave Liste reda prvenstva.  

(2) Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću, a dostavlja se Povjerenstvu 

osobno ili putem elektroničke pošte na adresu Ustanove.  

 

 

 



Članak 22. 

(1) Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prigovora. 

(2) Upravno vijeće može: 

- odbaciti prigovor kao nepravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe, 

- odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa, 

- prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa. 

(3) Odluka Upravnog vijeća je konačna.  

(4) O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja. 

 

  VII. PROMJENA PROGRAMA ILI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE 

 

Članak 23. 

(1) Djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojne-obrazovne skupine ukoliko u 

Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj. 

(2) Odluku o promjeni programa ili odgojno-obrazovne skupine donosi ravnatelj u 

suradnji sa Povjerenstvom. 

 

VIII. ISPIS DJECE 

 

Članak 24. 

(1) Roditelj može ispisati dijete pisanim zahtjevom za ispis (ispisnica). 

(2) Roditelj je dužan o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja i potpisati ispisnicu, 

najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga. 

(3) Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi 

upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva te se stavlja na Listu čekanja. 

(4) Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj Vrtića. 

 

Članak 25. 

(1) Roditelj-korisnik usluga dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta. 

(2) Roditelj-korisnik usluga dužan je opravdati izostanak djeteta. 

(3) Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj-korisnik usluga dužan je priložiti 

liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca. 

 

Članak 26. 

(1) Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Vrtiću sva 

dugovanja. 

 

X. NAPLATA USLUGA 

 

Članak 27. 

(1) Mjerila za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga donosi osnivač Vrtića svojom 

odlukom. 



(2) Roditelj-korisnik usluga plaća odnosno sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni usluga u 

iznosu utvrđenom na temelju Odluke o mjerilima za naplatu usluga od roditelja-

korisnika usluga.  

 

Članak 28. 

(1) Na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece Vrtić dostavlja račun svakom 

roditelju-korisniku najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

 

 

XI. PRIJALAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 29. 

(1) Roditelj-korisnik usluga dužan je tijekom godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u 

odnosu na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario prednost pri upisu (bračni 

status, promjena prebivališta ). 

 

Članak 30. 

(1) Informacije o djeci i roditeljima koje Vrtić posjeduje, zaštićene su sukladno zakonu 

koji uređuje zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 31. 

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u 

Dječji vrtić Zvjezdice od 14. svibnja 2015. godine sa svim izmjenama i dopunama. 

 

Članak 32. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.  

 

 

 

 

 

 

KLASA: : 601-02/20-02/01 

URBROJ: 2198-04-05-20-01 

 

  

Predsjednica Upravnog vijeća 

  Snježana Ćurković  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  


