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Broj: 27/1-2012 

Dubrovnik, 05. travnja 2012. 
 



Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

("Narodne novine", broj: 10/97 i 107/07), članka 4. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti 

pri upisu djece u dječje vrtiće u vlasništvu Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada 

Dubrovnika”, broj: 2/12) i članka 16. Statuta Dječjih  vrtića  Dubrovnik, Upravno vijeće 

Dječjih vrtića Dubrovnik, nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada 

Dubrovnika  KLASA: 601-01/12-01//03, URBROJ: 2117/01-09-12-03 od 31. ožujka 2012.,  

na  sjednici od 05. travnja  2012. donijelo je  

 

 

                                                        P  R A V I L N I K  

 

                                       O  MJERILIMA I  POSTUPKU UPISA  

                                      DJECE  U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE 

                 

                                                                  Članak 1. 

 

          Ovim Pravilnikom o mjerilima  i  postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se način ostvarivanja prednosti, postupak i mjerila upisa  

djece u Dječje vrtiće Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Vrtić). 

 

                                                               Članak 2.  

 

          Vrtić organizira programe predškolskog odgoja i naobrazbe sukladno Državnom 

pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe u opsegu koji određuje Osnivač. 

 U pogledu normativa za organizaciju rada, stručne spreme radnika potrebne za 

ostvarivanje programa, normativa korištenja prostora i broja djece u grupama za pojedine 

programe, odgovarajuće se primjenjuje odredbe Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Pravilnika o načinu i uvjetima 

polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), 

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci 

i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 

133/97). 

 

                                                              Članak 3. 

 

Pravo na upis djeteta predškolske dobi u vrtić i jaslice imaju roditelji s prebivalištem 

na području Grada Dubrovnika čije dijete do 31.08. tekuće godine navršava godinu dana 

života  za programe jaslica, odnosno do 31. 08. tekuće godine tri godine života za  programe 

vrtića. 

 

       Članak 4. 

 

Djeca roditelja koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, upisivat će se u 

vrtiće i jaslice na području Grada Dubrovnika prema prioritetima utvrđenim Zakonom i ovim 

Pravilnikom. 
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         Članak 5.  

   

Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a borave na 

području Grada Dubrovnika zbog potrebe državne ili javne službe (pripadnici vojske, policije 

i sl.), izjednačeni su u ostvarivanju prava za upis po odredbama ovog Pravilnika s roditeljima 

koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.  

 

         Članak 6. 

 

Ukoliko su jedan ili oba roditelja stranci  s odobrenim privremenim boravkom na 

području Grada Dubrovnika što dokazuju potvrdom Policijske uprave Dubrovačko-  

-neretvanske, izjednačeni su, u ostvarivanju prava za upis djeteta po odredbama ovog 

Pravilnika,  s roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika. 

 

                   Članak 7.   

           

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića i jaslica ostvaruju roditelji-

podnositelji zahtjeva prema prioritetima utvrđenim  Zakonom o predškolskom odgoju i 

nabrazbi (Narodne novine br. 10/97 i 107/07), Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u dječje vrtiće u vlasništvu Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada 

Dubrovnika” broj 2/12) i ovim Pravilnikom primjenom metode bodovanja kako slijedi: 

 

          1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata ….. upisuju se izravno i bez bodovanja.  

 

          2. djeca iz obitelji s troje ili više djece ……………………………………............... 60  

 

3. djeca zaposlenih roditelja  

 

- oba zaposlena roditelja …………………………………………………………  80  

                - zaposleni samohrani roditelj……………………………….................................  80 

    

4.   djeca roditelja koji su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ……............  70 

 

5.   djeca s posebnim potrebama 

 

         - ako su dobnog uzrasta najmanje jednu godinu prije polaska u 

           osnovnu školu upisuju se izravno i bez bodovanja 

         - djeca od  navršene treće godine života do 31.08. tekuće godine …………….  70 

 

          6.    djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskoj obitelji ………...............  40 

 

7.   djeca u godini prije polaska u osnovnu školu ………………………………..  30  

 

8.   djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ……………………………...  10   
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Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust do treće godine života 

djeteta ne može ostvariti prednost po osnovi zaposlenosti iz ovog Pravilnika za vrijeme 

trajanja roditeljskog dopusta za dijete za koje ostvaruje to pravo. 

Roditelji koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom visokoškolske 

ustanove o redovnom studiranju, izjednačeni su, u ostvarivanju prednosti za upis, sa 

zaposlenim roditeljem. 

U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se, na temelju 

mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi, mišljenja 

stručnih suradnika (pedagoga, psihologa, defektologa), više medicinske sestre i ravnatelja 

vrtića kao i odgovarajućih medicinskih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i 

vještaka, i to: 

 

- djeca s lakšim teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje 

potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a uz 

osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće osim lakših poremećaja glasovno-govorne 

komunikacije; 

- djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta. 

 

Prosudbu o uključivanju djece s posebnim potrebama u odgojno-obrazovne skupine s 

redovnim programom uvijek donosi tim stručnjaka (stručni suradnici, viša medicinska sestra i 

ravnatelj) vrtića. 

U odgojno obrazovnu skupinu može se uključiti, na temelju mišljenja stručnih 

suradnika vrtića, samo jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje 

za dvoje djece. 

U odgojno obrazovnu skupinu može se uključiti, na temelju mišljenja stručnih 

suradnika vrtića, samo jedno dijete s većim ili kombiniranim teškoćama i tada se broj djece 

smanjuje za četvero.  

U smislu ovog članka Pravilnika samohranim roditeljem smatra se roditelj: 

 

- koji nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici 

- kojemu je suprug/supružnica umro/la 

- koji je razveden, a dijete mu je povjereno na skrb i čuvanje 

- koji je u bračnoj zajednici ali je u tijeku brakorazvodna parnica (dokaz o sudskom 

  postupku) a drugi roditelj je napustio bračnu zajednicu i ne skrbi o djetetu (uz 

  vlastoručni potpis izjave o postojanju ovih okolnosti). 

 

     Članak 8. 

                                              

          Zahtjevi roditelja djece iz članka 7. ovog Pravilnika boduju se i svrstavaju na listu 

prvenstva temeljem priloženih isprava prema ukupno ostvarenom broju bodova od većeg 

broja bodova prema manjem. 

          Podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove po više temelja  iz stavka 1. ovog članka u 

kojem slučaju se bodovi zbrajaju. 
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                                                    Članak 9. 

 

          Ako više podnositelja zahtjeva za upis imaju isti broj bodova, prednost na listi 

prvenstva ima dijete podnositelja koji ima veći stupanj invalidnosti, a ako su  i po tome 

jednaki, prednost se daje onom koji ima više djece u obitelji, a ako su i po tome jednaki, djeca 

se svrstavaju na listu prvenstva po nadnevku rođenja, redom od starijih prema mlađima. 

          Djeca se u vrtiće i jaslice upisuju od većeg broja bodova prema manjem sve do 

popunjenja slobodnih mjesta.     

                                                     

                                             Članak 10. 

 

 Djeca koja početkom pedagoške godine, 1. rujna, neće ostvariti mogućnost upisa u 

vrtić, ostaju na listi prvenstva, a pravo na upis ostvaruju tijekom godine, redom kako su 

upisana na listi, kada se oslobodi mjesto u programu koji čekaju.  

       

                                                                 Članak 11. 

 

          Ukoliko je broj slobodnih mjesta u vrtićima i jaslicama veći od broja prijavljene djece, 

upisati će se sva djeca neovisno o prednostima navedenim u članku 7. ovog Pravilnika, ali su 

podnositelji zahtjeva dužni dostaviti sve podatke o ispunjavanju prednosti. 

 

      Članak 12.  

 

           Svake godine, tijekom travnja, Upravno vijeće Vrtića putem sredstava javnog 

priopćavanja u lokalnom tisku, objavljuje oglas za upis djece u vrtiće i jaslice. 

Oglas mora sadržavati  sve potrebne upute za roditelje, a obvezno: 

 

- rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva, 

- vrste programa za koje se vrši upis 

- prednostima za upis i naznaku osnovne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,   

- rok i mjesto objavljivanja rezultata upisa i način ostvarivanja prava  roditelja djece u 

  postupku upisa. 

 

          Članak 13. 

 

 Upisni rok je 10 radnih dana računajući od dana objave oglasa. 

 

                     Članak 14. 

 

           Uz prijavu za upis, podnositelji zahtjeva dužni su priložiti dokumentaciju za upis i 

ostvarivanju prednosti i bodovanje, i to: 

                  

  - zahtjev za upis – podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen prema 

odredbama ovog Pravilnika, a dobija se u Tajništvu Dječjih vrtića Dubrovnik ili se može 

preuzeti na web stranici vrtića www.vrtici-du.hr ,  

- dokaz o prebivalištu za oba roditelja (osobna iskaznica roditelja na uvid sa preslikom 

ili potvrda o prebivalištu), potvrda o prijavljenom boravištu (za strance) za oba roditelja 

(izdaje Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska),  
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- preslik rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu  invalida iz Domovinskog 

rata 

- za jedno ili dvoje djece u obitelji zdravstvena iskaznica djeteta/djece na uvid 

prilikom upisa, a za troje i više djece u obitelji, preslik rodnih listova za svu djecu u obitelji, 

- potvrda o radnom statusu roditelja – za zaposlene potvrda o zaposlenosti potpisana 

od poslodavca ili preslik rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti (za privatne 

poslodavce), a za zaposlene kod privatnog poslodavca još i preslik radne knjižice, potvrda 

visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente), dokaz o statusu 

poljoprivrednika (za poljoprivrednike), preslik ugovora o radu (za pomorce), i sl., 

- preslik zdravstvene dokumentacije ili rješenje mjerodavne službe za djecu s 

posebnim potrebama   

- dokaz o razvodu braka, dokaz o smrti jednog roditelja, rodni list djeteta i sl., 

- preslik rješenja mjerodavne službe da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji, 

- preslik rješenja o doplatku za djecu, 

- dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

- druge dokaze kojima se dokazuje prednost. 

 

Za djecu popodnevnog kraćeg vrtićkog programa, uz zahtjev za upis, dostavlja se 

samo zdravstvena iskaznica djeteta na uvid i dokaz o prebivalištu za oba roditelja.    

           

         Članak 15. 

  

          Za točnost podataka u ispravama iz  članka 14. odgovorne su osobe ili tijela koja su 

izdale isprave, odnosno  podnositelji zahtjeva. U slučaju opravdane sumnje u točnost 

podataka u priloženim ispravama, Komisija za upis  može iste provjeriti. 

Posljedica davanje lažnih ili netočnih isprava i izjava podnositelja zahtjeva za 

ostvarivanje prednosti pri upisu djeteta u vrtić je gubitak prava na upis djeteta u vrtić odnosno 

za već upisao dijete, ispis djeteta iz vrtića. 

 

                    Članak 16. 

 

            O zahtijevima  za upis odlučuje Upravno vijeće Vrtića. 

Prije donošenja odluke o upisu, zahtjeve za upis razmatra Komisija za upis koju 

imenuje Upravno vijeće Vrtića. 

Komisija za upis ima pet članova i to: dva predstavnika iz reda članova Upravnog 

vijeća Vrtića od kojih jedan mora biti predstavnik roditelja u Upravnom vijeću izabran iz reda 

roditelja - korisnika usluga vrtića, jedan predstavnik Grada Dubrovnika i dva predstavnika 

zaposlenika Vrtića. 

Članovi Komisije imenuju se na rok od dvije godine. Na prvoj konstituirajućoj 

sjednici Komisija bira predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. 

Za imenovanje člana Komisije u svojstvu predstavnika Grada Dubrovnika, prijedlog 

Upravnom vijeću daje gradonačelnik Grada Dubrovnika. 

Dva predstavnika vrtića u Komisiji za upis predlaže ravnatelj vrtića.   

           

                                                                Članak  17. 

 

          Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis Komisija za upis pristupa 

razmatranju  i bodovanju zahtjeva te utvrđivanju liste prvenstva. 
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          Zahtjevi za upis djece koja do 31. 08. tekuće godine ne navršavaju  jednu godinu  života 

odbacuju se. 

          Zahtjevi  koji su podneseni pravovremeno, ali su nepotpuni, odnosno uz koje nisu  

priložene sve potrebne isprave, razmatrat će se, ukoliko je temeljem podnesenih isprava to 

moguće, s tim da će se bodovanje izvršiti  samo na temelju isprava koje su priložene. 

 Naknadno dostavljene isprave nakon proteka upisnog roka neće se uvažiti. 

 

                                                         Članak 18. 

 

             Komisija za upis odluke donosi većinom glasova.  

             O radu Komisije vodi se zapisnik. 

             Komisija je dužna  razmatranje i bodovanje zahtjeva za upis dovršiti u roku od 10 

dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva te u daljnjem roku od najviše 5 dana utvrditi 

prijedlog liste prvenstva i proslijediti ga Upravnom vijeću na donošenje.          

 

            Članak 19. 

 

 Odluka Upravnog vijeća o upisu sa listom prvenstva objavljuje se na oglasnim 

pločama svih vrtića.                                                                       

    

            Članak 20. 

             

             Podnositelji zahtjeva imaju pravo uvida u zapisnik Komisije za upis u roku od 8 dana 

od dana objavljivanja rezultata upisa sa listom prvenstva. 

U istom roku podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovora Upravnom vijeću u svezi 

broja bodova i utvrđenog im rasporeda na listi prvenstva. 

O prigovoru Upravno vijeće mora odlučiti u roku od 15 dana računajući od dana 

objavljivanja liste prvenstva i rezultata upisa.   

Odlučujući o prigovoru Upravno vijeće može prigovor odbiti kao neosnovan i 

potvrditi svoju odluku ili uvažiti prigovor na način da se podnositelju prigovora odredi novi 

broj bodova i sukladno tome rasporedi na listi prvenstva. 

Po završenim postupcima po prigovorima Upravno vijeće utvrđuje konačnu listu 

prvenstva i odluku o upisu koja se objavljuje na oglasnim pločama svih vrtića.  

 

            Članak 21. 

 

  Na temelju odluke o upisu djece u vrtić i utvrđene liste prvenstva djeca se upisuju i 

uključuju u vrtiće i jaslice 1. rujna tekuće godine, od prvoga na  listi prvenstva do onog broja 

koliko ima slobodnih mjesta.  

Pri uključivanju i rasporedu djece u pojedine vrtiće i jaslice uvažavati će se želje 

roditelja, a ako to nije moguće, prioritet će se dati onima koji imaju veći broj bodova, a ostale 

smjestiti u druge vrtiće i jaslice u kojima ima slobodnih mjesta i koji su najpogodniji u odnosu 

na mjesto stanovanja ili mjesto rada roditelja. 

Prednost pri rasporedu djece koja imaju isti broj bodova u pojedine vrtiće ima 

podnositelj zahtjeva koji već ima upisano dijete u vrtić, na način da se dijete koje se upisuje 

rasporedi u isti vrtić.  
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Roditelj koji u trenutku upisa djeteta nije dobio mjesto u traženom vrtiću, zadržava 

pravo na premještaj djeteta tijekom godine ako bude slobodnih mjesta. 

             Tijekom pedagoške godine Vrtić upisuje i uključuje djecu s liste prvenstva u redovne 

programe zbog ispisa djece, povećanja kapaciteta i slično, po redosljedu kojim su razvrstani 

na listi prvenstva. 

             

                                                           Članak 22. 

 

              Nakon isteka roka za podnošenje prijava za upis po oglasu i utvrđivanja liste 

prvenstva, tijekom pedagoške godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u  vrtiće i 

jaslice, već se djeca upisuju na temelju novo podnesenih zahtjeva, na način da se stavljaju na 

listu čekanja, iza već utvrđene liste prvenstva.  

Zahtjevi za upis tijekom godine, nakon proteka upisnog roka, zaprimaju se zaključno 

sa krajem veljače.          

Zahtjeve za upis tijekom godine razmatra i boduje Komisija za upis iz članka 16. ovog 

Pravilnika, jednom mjesečno ili po potrebi, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.  

Novi zahtjevi se svrstavaju na listu čekanja za vrtić odnosno listu čekanja za jaslice i 

sa ove liste djeca se upisuju u programe vrtića i jaslica, tek  ako su sva djeca s liste prvenstva 

upisana. 

Za naknadni upis i svrstavanje na listu čekanja mogu se prijaviti roditelji djece čije 

dijete navršava jednu godinu života najkasnije do 31.12. tekuće pedagoške godine. 

Dijete sa liste čekanja ne može biti upisano u vrtić dok ne navrši godinu dana života. 

Ukoliko ima zahtjeva za upis tijekom godine i nakon što je utvrđena lista čekanja, 

Komisija za upis će razmatrati i bodovati nove zahtjeve za upis i utvrditi novu listu čekanja, 

po kriteriju dobi iz stavka 5. ovoga članka, ali tek nakon što sva djeca sa prethodne liste 

čekanja budu primljena u vrtić odnosno jaslice.  

Djeca s liste čekanja upisuju se s 1. ili 15. u mjesecu.      

            Djeca sa liste prvenstva, odnosno liste čekanja, upisuju se najkasnije do 01. travnja, 

kada prestaje upis djece u vrtiće i jaslice tijekom godine. 

 Iznimno, djeca u godini pred polazak u školu, upisivat će se u vrtić i nakon proteka 

roka iz prethodnoga stavka ovoga članka ako ima slobodnih mjesta. 

 Odluku o upisu djece tijekom godine, na prijedlog Komisije za upis, donosi Upravno 

vijeće. 

           Članak 23. 

    

              U iznimnim slučajevima, ravnatelj Vrtića ovlašten je uključiti dijete u  vrtić i jaslice 

tijekom pedagoške godine, neovisno o rokovima iz prethodnog članka ovog Pravilnika i bez 

bodovanja, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, kao što su: smrt roditelja ili 

skrbnika, teška bolest roditelja koja zahtjeva duže bolničko liječenje, teško narušeni odnosi u 

obitelji, zanemarivanje odnosno napuštanje djeteta, razvod braka i slično, ali najduže dok 

takve izvanredne okolnosti traju. 

                                                                 

                                                        Članak 24. 

 

              Djeca koja su po Odluci Upravnog vijeća upisana u vrtiće i  jaslice s liste prvenstva, 

započinju koristiti program  1. rujna tekuće  godine, odnosno u tijeku godine, ako se radi o 

upisu djeteta s liste prvenstva ili liste čekanja. 
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              Roditelj djeteta je obvezan po upisu djeteta u vrtić ili jaslice, kod prvog dolaska  

djeteta u vrtić i jaslice, predati liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta i potpisati 

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, 

naobrazbe i skrbi.           

                                                         Članak 25. 

              

Zahtjev roditelja za premeštaj upisane djece  u druge vrtiće i jaslice u narednu 

pedagošku godinu mora se podnijeti stručnoj službi vrtića najkasnije do 1. travnja tekuće 

pedagoške godine.                                                                                                

                                               Članak 26. 

 

           Prilikom ispisivanja djeteta iz vrtića roditelj je dužan potpisati ispisnicu najmanje 8 

dana prije datuma ispisivanja uz podmirenje svih  troškova. 

Dijete se može ispisati iz vrtića s 15.-im odnosno zadnjim danom u mjesecu.  

       

                                                         Članak 27. 

  

             Vrtić je obvezan podnijeti izvješće o provedenom redovnom upisu djece Osnivaču 

Vrtića u roku od 30 dana od objave liste prvenstva. 

 

             Članak 28. 

 

              Tumačenje spornih odredaba ovoga Pravilnika  daje Upravno vijeće Vrtića. 

 

                                                          Članak 29. 

 

              Izmjene i dopune ovoga Pravilnika vrše se na način i  po postupku utvrđenom za 

njegovo donošenje. 

                                                         Članak 30. 

 

              Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o mjerilima i 

postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice broj: 32/3-2000 od 23. svibnja 2000. 

                                           

                                                           Članak 31. 

 

              Ovaj Pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči 

Vrtića. 

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNICA 

                                                                                                         UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                          Matija Čale Mratović    

 

 

 

Broj: 27/1-2012. 

U Dubrovniku, 05. travnja 2012. 
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Na ovaj Pravilnik  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dalo je prethodnu suglasnost  

 

svojim aktom KLASA: 601-01/12-01//03, URBROJ: 2117/01-09-12-03 od 31. ožujka 2012. 

 

                                                               

                                                                                                                                           

            Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana 06. travnja 2012. 

 

a stupio je na snagu dana 16. travnja 2012. 

 

                                                                                                                                                                                                         

                     RAVNATELJICA 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Boja Milan Mustać    
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