
 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

(„Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94/13.), i članka 31. Statuta Općine Pašman  („Službeni 

glasnik Općine Pašman“, br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 2. sjednici, održanoj 01. 

srpnja 2021. donijelo je 

ZAKLJUČAK 

 

1. Daje se prethodna suglasnost na tekst Plan upisa djece u Dječji vrtić Otok Pašman za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

 

2. Tekst Plan upisa djece u Dječji vrtić Otok Pašman za pedagošku godinu 2020./2021. 

čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

Klasa: 021-05/21-50/05 

Ur.broj: 2198/17-01/01-21-14 

Pašman,  01. srpnja 2021.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 Predsjednik 

    Šime Jureško, v.r. 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čanka  20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN10/97 i 107/07i 94/13 ), članka 18. Statuta i članka  3. Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Otok Pašman, Upravno vijeće 

dana 30 travnja 2021. godine na  25. sjednici  donosi  

 

PLAN UPISA  

DJECE U DJEČJI VRTIĆ  

ZA PEDAGOŠKU 2021/.2022. GODINU 

 

Članak 1. 

 

U pedagošku godinu 2021./22. u  Dječji  vrtić Otok Pašman (dalje u tekstu: Dječji vrtić) 

provoditi će se upis za slobodna mjesta  u redovitom vrtićkom poludnevnom i cjelodnevnom 

programu i programu predškole sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog 

odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10). 

 

Članak 2. 

 

Uz ispunjen obrazac zahtjeva za upis roditelji su dužni dostaviti osnovnu dokumentaciju: 



1. preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta 

2. potvrda o mjestu prebivališta djeteta (uvjerenje MUP-a) 

3. preslike osobnih iskaznica i OIB roditelja 

4. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta 

Ukoliko bude potrebno dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa će se 

primjenjivati prema Odluci Osnivača o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić Otok Pašman. 

Članak 3. 

Dječji vrtić prije upisa  daje  oglas - javnu objavu upisa djece. 

Javna objava upisa u Dječji vrtić – oglas objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Pašman i 

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 

Rok za podnošenje zahtjeva ne može biti kraći od 15 dana. 

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić objavljuju se na mrežnoj stranici Općine Pašman i oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića. 

Članak 4. 

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provoditi će Povjerenstvo za provođenje upisa 

djece u Vrtić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ukoliko bude zaprimljeno više zahtjeva za upis 

nego što Vrtić može upisati djece. 

Povjerenstvo podnosi Upravnom vijeću prijedlog odluke o upisu, a Upravno vijeće  donosi 

Odluku o upisu.    

 

Članak 5. 

Ovaj Plan upisa stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Osnivača, a objaviti će 

se na mrežnoj stranici Općine Pašman i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Otok Pašman. 

 

 

KLASA: 601-02/21-08/25 

URBROJ: 2198-17-04-02-21-3  

 

Dobropoljana, 30 travnja 2021. godine                                              

                                                                                 

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                             Ana Benić 

  

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 
 


