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Na temelju članka 1 .a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine br. 10/97 i 
107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda (Narodne novine br.63/08 i 90/10) i članka 87. 
Statuta dječjeg vrtića «Dugo Selo» ( u daljnjem tekstu: Vrtić), Upravno vijeće dječjeg vrtića 
«Dugo Selo», na sjednici održanoj dana 25.travnja 2014. godine 
                                               P  R  A  V  I  L  N  I  K 
                     o prijemu djece i ostvarivanju prava i obveze  korisnika 
                                           usluga u dječjem vrtiću «Dugo Selo» 
 
OPĆE ODREDBE 
                                                                Članak 1. 
 
(1) Pravilnikom o prijemu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika ( u daljnjem tekstu:  
Pravilnik) uređuje se: 
-postupak upisa djece u predškolsku ustanovu, 
-način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece, 
-prava i obveze roditelja-korisnika usluga Vrtića. 
(2)Upis djece u vrtić i ispis djece iz vrtića  s vođenjem odgovarajuće dokumentacije Vrtić 
obavlja kao javne ovlasti. 
 
                                                          Članak 2. 
 
(1) U vrtiću se ostvaruju slijedeći programi: 
-primarni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja ,zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 
skrbi, sukladno radnom vremenu roditelja i potrebama djece-korisnika usluga Vrtića, 
-program javnih potreba - predškola (za djecu godinu dana pred polazak u osnovnu školu), 
-posebni programi (rano učenje stranog jezika, ritmika, sportski program i sl.) 
-drugi programi predškolskog odgoja i naobrazbe , sukladno iskazanim potrebama roditelja-
skrbnika djece. 
 
II          PRIJEM DJECE I OSTVARIVANJE 
    PRAVA NA PRIMARNI PROGRAM VRTIĆA 
 
                                                           Članak 3. 
 
(1)Pravo na upis djece u vrtić i jaslice ostvaruju djeca od navršene jedne godine života do 
polaska u osnovnu školu. 
 
                                                           Članak 4.   
 
(1)Pravo upisa u dječji vrtić «Dugo Selo», ostvaruju djeca oba zaposlena roditelja koji imaju 
prebivalište na  području Grada Dugog Sela. 
(2)Pravo upisa djece u dječji vrtić «Dugo Selo» ostvaruju i djeca oba zaposlena roditelja s 
prebivalištem izvan Grada Dugog Sela, uz uvjet da su sve molbe djece roditelja s prebivalištem 
na području Grada Dugog Sela, za odnosnu dob pozitivno riješene.  
(3)Prednost pri upisu djece u vrtić «Dugo Selo» utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (N.N. 10/97 i 107/07 i 94/13), te Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela , o 
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić (nastavno: Odluka), a koja je sastavni 
dio  ovog  Pravilnika.  
(4)Za izradu liste reda prvenstva, utvrđuju se slijedeći kriteriji, mjerila bodovanja i 
dokumentacija kojom se dokazuje status: 
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        KRITERIJI 

 
     Mjerila bodovanja 

Dokumentacija kojom se      
dokazuje status 

Djeca roditelja s 
prebivalištem na području 
Grada Dugo Selo 

Svaki roditelj s prebivalištem 
na području grada Dugo Selo 
= 20 bodova 
(roditelj koji živi sam s 
djecom = 40 bodova) 

 
Preslika osobnih iskaznica  
oba roditelja 

 
 
Djeca zaposlenih roditelja i 
djeca redovnih studenata 

Svaki zaposleni roditelj / 
redovni student = 10 bodova 
Samohrani roditelj/redovni  
samohrani student = 20 
bodova 

Potvrda o zaposlenju oba 
roditelja(elektronički zapis 
podataka iz područja radnih 
odnosa kojeg izdaje 
HZMO ne stariji od 30 dana 
od dana podnošenja 
zahtjeva). 
Redovni studenti-  Potvrda 
fakulteta, više ili visoke škole 

 
Djeca roditelja-invalida dom. 
rata  

   
            
             40 bodova 

 
Preslika Rješenja o       
invalidnosti roditelja 

Djeca roditelja-civilnih 
invalida s invalidnošću većom 
od 50 % 

 
             30 bodova 

 
 Preslika Rješenja o 
invalidnosti roditelja 

 
Djeca iz obitelji s troje i više 
djece predškolske dobi 

 
svako dijete predškolske dobi 
= 2 boda 

 
Rodni listovi za svu djecu 
predškolske dobi 

 
 
 
 
Djeca samohranih roditelja,  

 
         
 
 
 
             20 bodova 

Preslika Rješenja o razvodu 
braka, preslika smrtnog lista 
ili izvatka iz matice umrlih za 
pokojnog roditelja, preslika 
izvatka iz matice rođenih za 
roditelja koji nije bio u braku 
ili je sada u drugom braku, 
javnobilježnička izjava 
roditelja da ne živi  u 
izvanbračnoj zajednici i da ne 
prima alimentaciju za dijete 

Djeca u udomiteljskim 
obiteljima 

 
             5 bodova 

Preslika Rješenja o 
udomiteljstvu 

Djeca u godini prije polaska u 
osnovnu školu 

 
             5 bodova 

Preslika rodnog lista, izvatka 
iz matice rođenih ili potvrde o 
rođenju 

Djeca  roditelja-korisnika 
doplatka za djecu 

 
             3 boda 

Preslika Rješenja o pravu na 
doplatak za djecu 

 
Djeca s posebnim potrebama 

 
             3 boda 

Preslika zdravstvene i druge 
dokumentacije djeteta s 
teškoćama u razvoju, 
sukladno članku 6. alineja 
prva Državnog pedagoškog 
standarda predškolskog 
odgoja i obrazovanja 

Djeca koja su na „listi 
čekanja“ duže od godinu dana 

  1 bod/ za svaku godinu na 
„listi čekanja“ 

 
Evidencija Vrtića 
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(5)Djeca za koju Povjerenstvo utvrdi izuzetno težak socio-ekonomski status, a prema preporuci 
centra za socijalnu skrb upisuju se direktno, bez bodovanja. 
 
                                                                    Članak 5. 
 
(1) Za upis djece u vrtić, objavljuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za upis djece. 
(2) Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića, te na internetskim stranicama Vrtića. 
(3) Javni poziv obavezno sadrži podatke o: 
 -o programima koje nudi Vrtić, 
-o roku u kojem se podnose zahtjevi za upis djeteta, 
-o potrebnoj dokumentaciji, 
-o načinu utvrđivanja prednosti pri upisu djece, 
-o načinu obavještavanja korisnika usluga o ishodu natječaja.  
 
                                                              Članak 6.    
 
(1) Roditelj-skrbnik za upis djeteta u vrtić podnosi pismeni zahtjev, koji je dostupan na web 
stranici Vrtića ili u tajništvu  Vrtića, te na info ploči u Vrtiću. 
(2) Uz zahtjev za upis djeteta roditelj-skrbnik obavezno prilaže: 

 -Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete ( bez obzira na datum 
izdavanja isprave , 

 Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 
 Potvrdu o zaposlenju roditelja (elektronički zapis podataka iz područja radnih 

odnosa kojeg izdaje HZMO, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Potvrdu o statusu redovnog studenta, ukoliko su roditelji studenti 
 Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu , sukladno članku 

4. ovoga  Pravilnika. 
 
(3) Za točnost podataka iz stavka 2. ovog članka odgovorne su osobe i službe koje su izdale 
dokumente, odnosno podnositelji zahtjeva. 
(4) U slučaju opravdane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata, Povjerenstvo za 
upis djece, može obaviti provjeru istih. 
Posljedica davanja lažnih i netočnih isprava i izjava  podnositelja zahtjeva za ostvarivanje 
prednosti pri upisu djeteta u vrtić je gubitak prava na upis djeteta u vrtić 
 
                                                                Članak 7. 
 
(1)Roditelj-skrbnik može odustati od zahtjeva za upis djeteta u vrtić. 
(2)Odustajanjem od upisa djeteta u vrtić smatra se davanje pisane izjave volje da roditelj-
skrbnik odustaje od zahtjeva, a može odustati i prešutno, tj. da se iz njegovog ponašanja može 
zaključiti da je odustao od zahtjeva za upis djeteta u vrtić. 
(3) O činjenici iz stavka 1.i 2. ovoga članka, Vrtić donosi rješenje o obustavi postupka. 
 
                                                               Članak 8. 
(1) Postupak upisa djece u Vrtić provodi Povjerenstvo za prijem djece ( u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 
 
                                                                Članak 9. 
 
(1) Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo za prijem djece. 
(2) Povjerenstvo ima pet (5) članova 
      - 1 član stručnog tima Vrtića ( pedagog, psiholog, logoped ) 
      - 2 odgojno zdravstvena radnika iz Vrtića 
      - 1  predstavnik Upravnog vijeća 
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     - 1 predstavnik roditelja – korisnika usluga 
 
(3)Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 
(4)Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje polovina 
ukupnog broja članova Povjerenstva (3). 
(5)O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 
(6)Mandat Povjerenstva traje dvije godine, uz mogućnost reizbora. 
(7)Na prvoj konstituirajućoj  sjednici  Povjerenstvo bira predsjednika i zamjenika predsjednika . 
Mandat predsjednika Povjerenstva traje godinu dana uz mogućnost ponovnog izbora. 
 
                                                                Članak 10. 
 
(1)Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva za upis djece u 
vrtić. 
(2)Na temelju liste reda prvenstva, Upravno vijeće donosi odluku o upisu djece. 
(3)Odluka o upisu djece objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića  i na web stranici  Vrtića.  
(4)Ako se na listi reda prvenstva nađe veći broj djece, od broja planiranog za upis s istim 
brojem bodova, prednost pri upisu imati će dijete roditelja, koji imaju već smještenu djecu u 
Vrtiću. 
(5) Ako i nakon kriterija iz stavka 4. ovoga članka ima veći broj djece koja imaju jednak broj 
bodova, prednost pri upisu, imati će dijete roditelja  čiji je dohodak/prihod po članu obitelji 
manji, što roditelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o dohotku za prethodnu godinu, a obrtnici 
i izvatkom iz poslovnih knjiga za prethodnu godinu. 
(5)Dokaz o dohotku/prihodima prema kojima se utvrđuje ova prednost, roditelji dostavljaju 
naknadno, po isteku natječajnog roka, ukoliko zbog istog broja bodova nije moguće utvrditi 
točno mjesto na listi reda prvenstva. 
 
                                                               Članak 11. 
 
(1)Roditelj-skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu  djeteta, može izjaviti žalbu Upravnom 
vijeću u roku  15 dana od dana objave rezultata upisa na internetskim stranicama Vrtića i na 
oglasnoj ploči Vrtića. 
 
                                                              Članak 12. 
 
(1)O žalbama rješava Upravno vijeće u roku 15 dana od dana isteka roka za žalbu. 
(2) U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Povjerenstva za upis djece, radi obrazloženja 
Odluke Povjerenstva, ali bez prava odlučivanja. 
(3)Upravno vijeće po žalbi može: 
 Odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nedopuštenu ili uloženu od neovlaštene osobe, 
 Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva za upis djece 
 Usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva, te samo donijeti odluku o upisu, odnosno 

rasporedu djeteta ili pak vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje. 
(4) O svojoj Odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta. 
 
                                                              Članak 13. 
 
(1)Ako Upravno vijeće ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će 
dostaviti spis drugostupanjskom tijelu- osnivaču. 
(2)Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci, putem 
prvostupanjskog tijela, što je prije moguće, a najkasnije u roku 60 dana od dana predaje uredne 
žalbe, ako zakonom nije propisan kraći rok. 
(3)U obrazloženju drugostupanjskog rješenja ocijeniti će se svi navodi žalbe. Ako je već 
prvostupanjsko tijelo u obrazloženju svojeg rješenja pravilno ocijenilo navode koji se u žalbi 
iznose, drugostupanjsko tijelo može se pozvati na razloge prvostupanjskog rješenja. 
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(4)Drugostupanjsko tijelo može žalbu odbiti, rješenje poništiti u cijelosti                               
ili djelomično ili ga izmijeniti. 
(5)Drugostupanjsko tijelo odbit će žalbu ako utvrdi: 
 Da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na 

zakonu osnovano, 
 Da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli 

utjecati na rješenje stvari, 
 Da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog 

onih koji su u rješenju navedeni 
(6)Drugostupanjsko tijelo poništit će rješenje i samo riješiti predmet ako utvrdi: 
 Da su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno i pogrešno utvrđene, 
 Da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na 

rješavanje stvari, 
 Da je izreka pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem 
 Da je pogrešno primijenjen pravi propis na temelju kojeg se rješava stvar 

(7)Poništavanjem se poništavaju sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo. 
(8)Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor. 
(9)Drugostupanjsko tijelo ne može izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu stranke koja je 
izjavila žalbu. 
(10)Iznimno, drugostupanjsko tijelo može izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu stranke 
koja je izjavila žalbu samo iz razloga zbog kojih bi to rješenje moglo oglasiti ništavim ili 
poništiti, ako nije drugačije propisano. 
 
                                                                  Članak 14. 

 
(1) Molbe koje nisu pozitivno riješene vode se na «listi čekanja», te se razmatraju i rješavaju 
tijekom godine, ukoliko se zbog odustanka primljenih, povećanja kapaciteta ili slično, ukažu 
slobodna mjesta. 
(2) Lista čekanja formira se  prema godištima rođenja djece, i predstavlja osnov za prijem djece 
tijekom godine. 
(3)Odluku o rješavanju molbi s liste čekanja tijekom godine donosi Upravno vijeće. 
(4)Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ravnatelj može donijeti odluku o prijemu djeteta 
i izvan liste čekanja, u slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti ( smrt roditelja-skrbnika, teška 
bolest roditelja-skrbnika preseljenje, napuštanje djeteta, razvod braka i sl.). 
 
                                                                   Članak 15.   
 
(1)Djeca  upisana u Vrtić slijedom javne objave , počinju ostvarivati primarni program od   01. 
rujna tekuće godine, ili prema dogovoru između roditelja i stručnog tima Vrtića. 
 
                                                                   Članak 16. 
(1)Roditelj-skrbnik djeteta- korisnik usluga ima pravo: 
 Prije početka ostvarivanja programa biti upoznat sa programom za dijete i uvjetima pod 

kojima se on ostvaruje, te s tim u svezi s pravima i obvezama korisnika usluga, 
 Putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o 

razvoju i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i 
Vrtića, 

 Podnositi zahtjeve nadležnim tijelima dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite 
pojedinačnih prava i potreba djeteta, 

 Sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za 
dijte, 

 Sudjelovati u upravljanju Vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Vrtića, birati i 
biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Vrtića 

 
(2)Roditelj-skrbnik dužan je : 
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 Prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom 
sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj 
promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, 

 Predočiti potpunu  dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta 
koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje 
tijekom ostvarivanja programa, 

 Obaviti rinicijalni razgovor sa stručnim timom Vrtića u prisutnosti djeteta 
 Pravovremeno izvještavati Vrtić o promjenama razvojnog statusa djeteta i surađivati s 

Vrtićem u postupcima izmjene programa, 
 Za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje 

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Vrtića, obaviti potrebne pretrage i 
pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije 
djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u 
interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja 
odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu, 

 Osobno dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića ili pismeno izvjestiti odgojitelje o 
punoljetnoj  osobi koju je za to ovlastio. 

 
                                                                  Članak 17. 
 
(1)U slučaju kada kod djeteta postoje medicinski indicirane posebne potrebe, roditelj može uz 
priloženu medicinsku dokumentaciju, a na temelju mišljenja stručnog tima Vrtića, sa Vrtićem 
zaključiti tzv. opservacijski ugovor na određeno vrijeme , tijekom kojeg stručni tim Vrtića prati 
dijete te u dogovoru sa roditeljem donosi odluku o produljenju opservacijskog ugovora, 
odnosno odluku o potpisivanju ugovora o 10-satnom primarnom programu na neodređeno 
vrijeme. 
 
                                                                        Članak 18. 
 
(1) Roditelj-skrbnik djeteta dužan je pridržavati se kućnog reda vrtića te; 
-ne dovoditi u Vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu-ispričnicu 
kojom se djetetu dozvoljava ponovni boravak u Vrtiću, 
-obavijestiti zdravstvenog voditelja o izostanku djeteta zbog bolesti u roku 24sata od izostanka, 
-uredno podmirivati troškove boravka djeteta u vrtiću, 
-obavijestiti Vrtić o svim okolnostima koje utječu na boravak djeteta u Vrtiću (promjena 
zaposlenja, broja telefona, adrese stanovanja i sl.), u roku 15 dana od dana promjene, 
-obavijestiti Vrtić o namjeri ispisa djeteta, najkasnije 15 dana prije dana ispisa. 
 
                                                                   Članak 19. 
 
(1) Upravno vijeće Vrtića može na pismeni zahtjev roditelja-skrbnika odobriti privremeni ispis 
djeteta iz Vrtića na rok od šest mjeseci u slučaju: 
 - zdravstvenih poteškoća djeteta, a koje zahtijevaju privremeno nepohađanje Vrtića, o čemu 
roditelj-skrbnik obavezno predočuje medicinsku  dokumentaciju.    
(2)Prestankom okolnosti koje su bile razlogom za privremeni ispis, dijete može ponovo krenuti 
u Vrtić. 
(3) Do dana podnošenja zahtjeva za privremeni ispis djeteta iz Vrtića, roditelj-skrbnik je dužan 
uredno podmiriti sva dospjela dugovanja prema Vrtiću. 
(4) Za vrijeme privremenog ispisa djeteta iz Vrtića  zbog zdravstvenih poteškoća, koje su 
razlogom privremenog ispisa, sva prava i obveze roditelja skrbnika-korisnika usluga miruju. 
 
                                                                   Članak 20. 
 
(1) U okviru redovnog primarnog programa Vrtić je dužan: 
     -organizirati rad s djecom u jaslicama i vrtiću, prema programskim usmjerenjima i 
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      Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, 
     -surađivati s obitelji djeteta i osigurati redovno izvještavanje korisnika te omogućiti 
      sudjelovanje u upravljanju Vrtićem, sukladno Zakonu, 
     -omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga na podnošenje prigovora  
      Upravnom vijeću, vezano uz prijem djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika  
      usluga u Vrtiću, 
    -omogućiti roditelju-skrbniku pravo na predstavke, pritužbe, molbe i prijedloge, te  
     razmotriti iste, 
     -prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu predati korisniku usluga  
      propisanu dokumentaciju koju roditelj-skrbnik predaje predškolskoj ustanovi u    
      koju dijete prelazi, 
    -primiti dijete koje prelazi iz druge predškolske ustanove zbog preseljenja i drugih 
     opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih mjesta u dobno odgovarajućim  
     skupinama. 
 
PROGRAMI JAVNIH POTREBA - PROGRAM PREDŠKOLE 
 
                                                             Članak 21. 
 
(1)Vrtić organizira i provodi program predškole za djecu godinu dana pred polazak 
u osnovnu školu. 

 (2) Program predškole u Vrtiću pohađaju djeca s prebivalištem na području Grada    
  Dugog Sela. 

 
  POSEBNI PROGRAMI U VRTIĆU   
 
                                                               Članak 22.  
 
(1) Ostvarivanje posebnih programa u Vrtiću ( rano učenje stranog jezika, športski programi te 
programi ritmike i plesa  i drugi programi utvrđeni Državnim pedagoškim standardom) , 
organiziraju se na temelju iskazanih interesa i potreba roditelja, a u skladu sa prostornim i 
organizacijskim mogućnostima Vrtića.                                       
(2) O vrsti posebnih programa u vrtiću odlučuje Upravno vijeće, a na temelju iskazanog interesa 
i potreba roditelja-skrbnika. 
(3) O ostvarivanju posebnih programa u Vrtiću, roditelj-skrbnik zaključuje ugovor direktno sa 
davateljem posebnih programa, a kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika i 
davatelja usluga. 
(4) Svi posebni programi koji se provode u Vrtiću  moraju biti verificirani od strane 
Ministarstva nadležnog za obrazovanje. 
(5) Vrtić sa davateljem usluge posebnih programa sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obveze davatelja usluga i Vrtića, a koje se odnose na korištenje prostora, vrijeme 
održavanja, naknadu za korištenje prostora, broj polaznika i sl. ). 
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
                                                                    Članak 23. 
 
(1) Tumačenje Pravilnika daje Upravno vijeće dječjeg vrtića. 
(2)Pravilnik  se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića, a stupa na snagu osmog dana od dana 
objave. 
                                                                     Članak 24. 
 
(1)Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje. 
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                                                                     Članak 25. 
 
(1)Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik  o prijemu djece i ostvarivanju 
prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću «Dugo Selo», Klasa:003-05/11-02 
Urbroj:238/07-68--11 od 08.03.2011. 
 
                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                       Tajana Brekalo, dr.vet.med. 
 
 
 
 Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana 28.04.2014. a stupa na snagu danom        
donošenja. 
 
Klasa:  012-01/14-01                                                              RAVNATELJ:                                             
Urbroj: 238/07-68-14-04-4 
Datum: 25.04.2014. 
                                                                                              Draženka   Sesan, prof. 
 
                                                                             

 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
                                       
 

 


