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Na temelju članaka 1a. 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) članaka 

44. stavka 1.96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom 
postupku (NN 47/09) te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Medo“ od 02.12.2016.god, 
Klasa:601-04/13-01/08, Ur.broj:2125/43-01-16-03, Povjerenstvo za upis 

djece Dječjeg vrtića „Medo“ , na sjednici održanoj  dana 18.07.2019.god. 
donijelo je 

 
 

                                             R J E Š E NJ E 

                                 o upisu djece u Dječji vrtić „Medo“ 
                                za pedagošku godinu 2019./2020. 

 
POPIS UPISANE DJECE   

Upisana djeca u redoviti 10-satni program vrtića 
 

1.Petar  Šubarić 
2.Josip  Brestak  

3.Ivan   Peršić 
 

Djeca navedena u točki 1. ovog Rješenja upisuju se danom 
01.09.2019.god u Dječji vrtić „Medo“. 

Roditelji /skrbnici čija djeca su sukladno točki 1. ovog Rješenja primljena  
u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020., dužni su upisati dijete u vrtić i 

potpisati Ugovor o korištenju usluge u Dječjem vrtiću „Medo“, u vremenu 

od 01.09.2019.do 10.09.2019.god. 
 

Nakon 10.09.2019.g.smatrat će se da su roditelji/skrbnici djece koji nisu 
potpisali Ugovor, odustali od upisa djeteta u program Vrtića. 

 
                                          Obrazloženje 

Dječji vrtić „Medo“ je dana 01.07.2019.g objavio Javnu objavu upisa djece 
u Dječji vrtić „Medo“ za pedagošku godinu 2019./2020. 

Zahtjevi za upis primali su se u periodu od 01.07.2019.do 15.07.2019.g. 
U otvorenom Upisnom roku zaprimljena su tri (3) Zahtjeva za upis djece u 

vrtić. 
Nakon provedenog upisnog postupka u program ovog vrtića upisana su 

djeca kako je riješeno točkom 1. ovog Rješenja. 



Utvrđeno je da djeca navedena u točki 1. izreke ovog Rješenja ostvaruju 

pravo upisa bez potrebe bodovanja, jer su sva prijavljena djeca primljena. 
 

 

Uputa o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim 
Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od 

dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg 
vrtića „Medo“, pismeno na zapisnik . 

 
 

 
                                                                   Predsjednica Povjerenstva 

                                                                   za upis 
                                                                   Ravnateljica: 

                                                                   Slavica Ivanišević 
                                   

 
                   

                                            
 

 


