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DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Sutivan, Hrvatskih branitelja 4 

  

KLASA: 011-03/22-02/01 

URBROJ: 2104-8-02-22-01 

 

U Sutivanu, 30. kolovoza 2022. 

 

 

Temeljem članka 18. stavka 5. i članka 47. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Babarin, na 11. sjednici 

održanoj 30. kolovoza 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin, donijelo je sljedeću   

 

 

 
ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU 

PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU BABARIN 

 

 

I 
 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Babarin, Sutivan, Hrvatskih branitelja 4, sa 

sadržajem i u obliku u kojem je izrađen kao prijedlog. 

 

 

II 

 

Pravilnik iz prethodne točke sastavni je dio ove Odluke, a na snagu stupa dan nakon dana 

objave na oglasnim pločama ustanove. 
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Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22.) i članka 18. stavka 5. i članka 47. 

stavka 1. Statuta Dječjega vrtića Babarin, Sutivan, Hrvatskih branitelja 4 (u nastavku teksta: Dječji 

vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića na  11. sjednici održanoj 30. kolovoza 2022. godine, donijelo 

je: 

 

 

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama  

Pravilnika 
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Babarin 
 

 

 

Članak 1. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi:  

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

Općine Sutivan, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca 

roditelja s boravištem na području Sutivana te s prebivalištem na području drugih, gradova i 

općina odnosno djeca roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske. 

 

Članak 2. 

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:  

(1) Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema sljedećim kriterijima: 

- dijete roditelja invalida Domovinskog rata   10 bodova 

- dijete oba zaposlena roditelja    10 bodova 

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 10 bodova  

- dijete samohranog zaposlenog roditelja   20 bodova 

- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja  ili bez odgovarajuće                     

    roditeljske skrbi                                                                   10 bodova 

- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece  1 bod za svako malodobno dijete 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu  1 bod 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene  
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   minimalne naknade                                                   2 boda 

- dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar 

    osoba s invaliditetom                                                                                      10 bodova 

 

U članku 5. stavak 6. mijenja se i glasi:  

(2) Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama 

bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike  

prijava  na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 

roditelja  i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu 

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

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 

preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni 

list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra 

za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje 

odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili 

bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni 

list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola 

roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama 

rođenih, 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 

potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može 

sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade 

- rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje o korištenju zajamčene minimalne naknade 
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- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za 

utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta 

- za dijete roditelja s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom - potvrda 

Hrvatskog registra osoba s invaliditetom    

                                                                       

U članku 5. dodaje se stavak 7. koji glasi:  

(3) Prednost pri upisu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. 

 

Članak 3. 

U članku 12. dodaje se stavak 10. koji glasi:   

(1) Prije upisa u dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno 

provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi 

stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra i ravnatelj). 

 

Članak 4. 

 Članak 16. mijenja se i glasi:  

(1)  Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju cijene programa priznaje se: 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi kontinuirano usluge Vrtića preko petnaest dana 

roditelj plaća cijenu usluge umanjenu za 30 % od ukupne cijene programa vrtića, a na 

temelju potvrde liječnika o bolesti djeteta. 

- za vrijeme odsutnosti djeteta iz Vrtića duže od 30 dana uzastopno kada je dijete 

odsutno zbog drugih razloga (npr.odlazak u inozemstvo, odlazak u goste…) korisnik 

usluga je dužan platiti cijenu usluge u visini od 50 % cijene utvrđenog programa. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 5. 

 (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnim pločama Dječjeg vrtića. 
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U Sutivanu, 30. kolovoza 2022. godine 

 

 

 

 

 
 

 

 

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 

Babarin dana 1. rujna  2022., a stupio je na snagu 2. rujna 2022. 
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