
REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PIROVAC    

Dječji vrtić Mendula     

Zagrebačka 23                                                                          

22213 Pirovac 

 

KLASA: 601-05/22-01/22 

URBROJ: 2182-11-34-1/2-01-22-1 

Pirovac, 31. kolovoza 2022. 

 

Na temelju članka 20. stavka 2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne 

novine», br.  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.), članaka 4. i 5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa 

djece u Dječji vrtić Mendula i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Mendula, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Mendula donosi 

 

 

ODLUKU 

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MENDULA ZA DJECU S PODRUČJA OPĆINE 

STANKOVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

 

 

Članak 1. 

 

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za djecu s područja Općine Stankovci za 

pedagošku godinu 2022./2023. utvrđuje  način i organizaciju upisa, kao i način ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Mendula ( u daljnjem tekstu: Odluka).  

 

Članak 2. 

 

U Dječji vrtić Mendula za pedagošku godinu 2022./2023., uz upisanu djecu u prethodnoj 

pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece čiji roditelji imaju 

prebivalište izvan Općine Pirovac, odnosno sa područja Općine Stankovci u sljedeće programe: 

 

REDOVITI CJELODNEVNI  PROGRAM ZA SKUPINU DJECE  RANE DOBI 
1. broj slobodnih mjesta: 1 

2. cijena Programa: 1.950,00  
 

REDOVITI CJELODNEVNI  PROGRAM ZA SKUPINU DJECE  PREDŠKOLSKE DOBI 
 

1. broj slobodnih mjesta: 12 

2. cijena Programa: 1.950,00  



 

 

Članak 3. 

 

Prijave za upis djece  primaju od 01. rujna do 07. rujna 2022. godine. 

Prijave se nalaze na službenoj web stranici Vrtića pod Novosti (Upisi/Ispisi), a iste 

ispunjene sa dokumentacijom mogu se dostaviti na službeni mail Vrtića ili poštom na 

adresu Don Balda Vijalića 9A, Pirovac.  

Odluka o upisima će biti objavljena na službenoj web stranici Vrtića, oglasnoj ploči 

Vrtića i službenoj stranici Općine Pirovac.     

 

Članak 4.  

 

 Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede sufinanciranja programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja Općine Stankovci, ugovorne stranke su 

suglasne da će Općina Stankovci sufinancirati troškove boravka djece s prebivalištem na svom 

području u Dječjem vrtiću Mendula i to za slijedeće programe:  

- redoviti 10-satni program za djecu rane dobi (1.-3. godine) 

- redoviti 10-satni program za djecu predškolske dobi (od 3. do polaska u školu). 

 

Članak 5.  

 

 Općina Stankovci se obvezuje snositi razliku troškova do iznosa od 1.950,00 kuna 

mjesečno po djetetu za navedene redovite programe za roditelje – korisnike usluga s 

prebivalištem na području Općine Stankovci u odnosu na cijene istih programa, a koje podmiruju 

roditelji – korisnici usluga djece s prebivalištem na području Općine Pirovac.  

 Prema Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od roditelja – 

korisnika usluga sa područja Općine Pirovac, cijena redovitog 10- satnog programa za djecu rane 

dobi (1.-3. godine) za roditelje – korisnike usluga  je 700,00 kuna, a cijena redovitog 10-satnog 

programa za djecu predškolske dobi (od 3. godine do polaska u školu) je 600,00 kuna.  

 

 

Članak 6. 

 

Sukladno članku 12., 13. i 14.  Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Mendula, 

poredak na Listi reda prvenstva utvrđuje se zbrojem bodova za svako dijete na osnovu kriterija naznačenih u 

tablici:  
 

RED PRVENSTVA OPIS KRITERIJA BROJ 

BODOVA 

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I 

INVALIDA DOMOVINSKOG 

RATA 

Direktan upis / 

DJECA S TEŠKOĆAMA U Direktan upis s Rješenjem prvostupanjskog tijela 

vještačenja CZSS-ukoliko Vrtić može osigurati 

/ 



RAZVOJU uvjete rada i boravka djece 

 

 

 

 

 

 

DJECA 

ZAPOSLENIH/NEZAPOSLENIH 

RODITELJA 

Oba zaposlena* 20 

Jedan zaposlen, drugi red. učenik/student 18 

Jedan zaposlen, drugi nezaposlen/umirovljenik 10 

Jedan red. učenik/student, drugi 

nezaposlen/umirovljenik 

8 

Dijete s teškoćama u razvoju bez nalaza i 

mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja 

5 

Dječji doplatak 2 

Troje ili više malodobne djece (uključujući dijete 

koje se upisuje) 

1 bod po 

djetetu 

Ostala djeca upisana u Vrtić 1 

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 10 

Udomiteljska/skrbnička obitelj 2 

Preporuka CSS (teški soc., zdrav. uvjeti) 4 

Prvenstvo iz prethodne godine** 1 

 

 

 

DJECA SAMOHRANIH 

RODITELJA I DJECA UZETA NA 

UZDRŽAVANJE, DJECA IZ 

JEDNORODITELJSKIH OBITELJI 

Zaposlen/a 21 

Nezaposlen/a, umirovljenik/ca 10 

Redovan učenik/ca, student/ica 8 

Dijete s teškoćama u razvoju bez nalaza i 

mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja 

5 

Dječji doplatak 2 

Troje ili više malodobne djece (uključujući dijete 

koje se upisuje) 

1 bod po 

djetetu 

Ostala djeca upisana u Vrtić 1 

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 10 

Preporuka CSS (teški soc., zdrav. uvjeti) 4 



Prvenstvo iz prethodne godine 1 

 

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se zbroj bodova koji služi za 

utvrđivanje mjesta na Listi reda prvenstva. 

 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva 

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu predškolske dobi, dok za 

djecu rane dobi utvrđuje se kriterij od mlađeg prema starijem.  

Ukoliko nakon primjene članka 13. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 

vrtić Mendula, dvoje ili više djece ostvaruju jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje se 

slijedećim redoslijedom: dijete u godini prije polaska u školu, dijete zaposlenih roditelja, dijete s 

teškoćama u razvoju, dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, dijete kojem je brat ili sestra 

već upisana u Vrtić. 

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za 

ostvarivanje prednosti. 

 

 

Članak 7. 

 
Roditelji s Prijavom dužni su priložiti osnovnu dokumentaciju za upis i dokumentaciju o 

ostvarivanju prednosti kod bodovanja: 

A) OSNOVNI DOKUMENTI: 

1. Obrazac Prijave (izdaje Vrtić) 

2. Inicijalni upitnik (izdaje Vrtić) 

3. Rodni list djeteta (preslika ili e-izvadak) 

4. Preslika osobnih iskaznica roditelja i djeteta (ukoliko dijete ne posjeduju osobnu 

iskaznicu bilo koji dokument kao dokaz prebivališta – ne stariji od 6. mjeseci) 

5. Liječnička svjedodžba (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja  Prijave) 

6. Fotokopija knjižice procijepljenosti djeteta (Knjižica imunizacije) 

 

B) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ DOKAZUJE PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU 

1. Izvadak iz matične evidencije HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju ili mirovini 

(elektronski zapis); Potvrda o statusu redovnog studenta/učenika (ne starije od mjesec 

dana), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata,  

2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika ili e-izvadak) 

3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka za tekuću godinu 

4. Za dijete s teškoćama u razvoju  -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i 

medicinska dokumentacija 



5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: rješenje Centra za socijalnu skrb 

o privremenom uzdržavanju; Pravomoćna presuda o razvodu braka; smrtni list za 

preminulog roditelja; potvrda o nestanku drugog roditelja. 

6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u 

udomiteljsku obitelj 

7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić 

8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete 

koje zajedno s roditeljima živi izvan područja Općine Pirovac 

 

Članak 8.  

 

Postupak upisa provodi Povjerenstvo. 

Za provedbu upisa imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu: 

1. Andrea Malenica Celić - predsjednica 

2. Zorana Barić 

3. Antonia Letica 

 

Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju ove Odluke i Pravilnika o upisu djece i o 

mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mendula.  

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka. 

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću koji donosi Odluku o upisu djece u Vrtić.  

 

Lista reda prvenstva će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića Mendula, kao i službenoj web stranici Općine Pirovac  8. rujna 2022. godine. 

Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu u kojem se odnosi na njegovo 

dijete u roku od 15 (petnaest) dana od objave Liste reda prvenstva. Prigovor se u pisanom obliku 

dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa osobno ili putem elektroničke pošte na info e-mail adresu 

Dječjeg vrtića Mendula. Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od 7 (sedam) dana od dana 

isteka roka za podnošenje prigovora.  

Povjerenstvo može:  

- odbaciti žalbu ako je nepravovremena i nepotpuna; 

- odbaciti žalbu ako utvrdi da je upis proveden prema utvrđenim kriterijima; 

- prihvatiti žalbu ako utvrdi nepravilnosti u provedbi upisa ili reda prvenstva. 

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni na službenoj web 

stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mendula, kao i službenoj web stranici Općine Pirovac 29. 

rujna 2022. godine. 

 

Članak 9.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu istog dana od objave na oglasnoj ploči Vrtića, kao i službenoj 

web stranici.  

 

PREDSJEDNICA 

Ranka Vučković Vukman, dipl. iur, v.r. 

 
 



 

 

 

Odluka je objavljena na oglasnoj ploči 31. kolovoza 2022. te je stupila na snagu 31. kolovoza 2022.  


