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 Na temelju  članka 39. Statuta Dječjega vrtića "Carić" Novalja (KLASA: 601-02/13-

01/13, URBROJ:2125/41-01-13-01, od 23. prosinca 2013.g.) Upravno vijeće Dječjega vrtića 

"Carić" Novalja, dana 29. travnja 2015.g. donosi 

 

 

Izmjenu i dopunu 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću „Carić“ 
 
 

Članak 1. 

U Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću „Carić“ Novalja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 6. briše se stavak 2. 

 

Članak 2. 

 U članku 7., stavak 1., dodaje se  podstavak 12. koji glasi: 

 „Za dijete samohranog roditelja preslika rodnog lista djeteta, smrtni list za preminulog 

roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja.“ 

 

Članak 3. 

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„ Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo.“ 

 

Članak 4. 

 Članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„ Povjerenstvo utvrĎuje Bodovnu listu upisane i neupisane djece u Dječji vrtić:“ 

 

Članak 5.  

 Članak 16. mijenja se i glasi: 

„Povjerenstvo, na temelju podataka o broju upisane djece i ostalih podataka, podnosi 

Upravnom vijeću prijedlog odluke o upisu, koje donosi Odluku o upisu. 

Bodovna lista upisane i neupisane djece u Dječji vrtić objavit će se na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća. 

 

Članak 6. 

 Članak 17. mijenja se i glasi: 

„Odluka o upisu donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja prijava. 

Roditelj/skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može podnijeti prigovor. Prigovor na Odluku 

o upisima podnosi se pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića, u roku od 15 dana od 

dana objave Odluke o upisu.“ 

 

Članak 7. 

 Članak 18. mijenja se i glasi: 

„ Odluku o prigovoru Upravno vijeće donosi najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka 

za podnošenja prigovora. 

Upravno vijeće može odbaciti prigovor kao nepravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe, 

odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa, prihvatiti prigovor i izmijeniti 

rezultate upisa. 

Odluka Upravnog vijeća je konačna.“ 
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Članak 8. 

 Iza članka 18. dodaje se članak 18. a. koji glasi: 

„Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrĎuje 

Bodovnu listu upisane i neupisane djece u Dječji vrtić.“ 

 

Članak 9. 

  U članku 20. brišu se riječi „odnosno donijetog rješenja“. 

 

Članak 10. 

Svi ostali članci Pravilnika ostaju isti. 

 

Članak 11. 

Ova Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na 

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja. 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Tea Vidas, dipl.učit 

 

 

 

KLASA: 601-05/15-01/27 

URBROJ: 2125/41-02-15-03 

Novalja, 29. travnja 2015.g. 

 

 

 Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dječjeg vrtića, dana 30. travnja 2015.g., 

a stupa na snagu dana 8. svibnja 2015.godine. 

 

 

Ravnateljica 

Sandra Karavanić, prof. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


