


Prijedlog 28. 3. 2019. 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. i članka 41. stavak 2. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 
6. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina” broj 6/12. i 23/14.), članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13. i 23/14.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće 
Grada Pazina na sjednici održanoj ____________   2019. godine donijelo je 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu 

naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
 
 
I. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja 
usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, u tekstu u kojem ih je prihvatilo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na sjednici održanoj 4. ožujka 2019.,  KLASA: 003-05/19-
01/02, URBROJ: 2163/01-09-01-19-2, uz uvjet da se:  

 
1. u članku 3. briše stavak 2. koji glasi: 
„Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matični i Područni vrtić ostvaruje dijete 

odgojitelja Vrtića bez obzira na mjesto prebivališta djeteta i jednog od roditelja.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. i tako redom do dosadašnjeg stavka 7. koji 

postaje stavak 6. 
U dosadašnjim stavcima 6. i 7. redni broj „5.“ zamjenjuje se rednim brojem „4.“. 
 
2. članak 14. mijenja i glasi:  
„Prilikom podnošenja zahtjeva za upis, Vrtić će dodijeliti roditelju djeteta šifru radi 

pseudonimizacije osobnih podatak djeteta, koju će koristiti prilikom javne objave rezultata 
upisa djece.“ 

 
3. članak 32. mijenja i glasi:  
„Po dobivanju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina, ovaj Pravilnik 

objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića te u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 
osmoga dana nakon objave na Oglasnoj ploči Vrtića.“ 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,                                    2019. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

             Predsjednik  
Gradskog vijeća 

                    Davor Sloković 
 
 



 

OBRAZLOŽENJE 
uz prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  

Prijedlog Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga  
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

 
1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 
 

Pravni temelj za donošenje predloženog Zaključka nalazi se u članku 35. stavku 1. 
alineja 4. i članku 41. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13., dalje: Zakon), članku 6. Odluke o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina” 
broj 6/12. i 23/14.), članku 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 31/13. i 23/14.) i članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.). 
 U članku 35. stavku 1. alineja 4. Zakona definirano je da Upravno vijeće vrtića, kao 
upravno tijelo, osim o pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o ustanovama odlučuje i o 
upisu djece te o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, odnosno Grada Pazina. Člankom 
41. stavkom 2. propisano je da druge opće akte ustanove, uz statut i pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu, donosi upravno vijeće.  
 
2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA 
 

Cilj ovog Zaključka je omogućiti donošenje Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu 
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, kako bi Vrtić mogao pravovremeno 
započeti s procesom upisa djece u ustanovu. 

 
3. OBRAZLOŽENJE POTREBE DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA 
 
 Izradi novog teksta Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin prišlo se zbog: 
 

1. Usklađivanje Pravilnika s člankom 1.a. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju kojim je utvrđeno kada je Vrtić dužan postupati prema odredbama 
Zakona kojim se uređuje opći upravni postupak 

 
 Navedenim člankom propisano je da kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove: 
upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće 
dokumentacije; izdavanje potvrda i mišljenja; upisivanje podataka o dječjem vrtiću u 
zajednički elektronički upisnik. 
 Također, navedenim člankom propisano je da kada dječji vrtić u vezi s poslovima koje 
obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili 
skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim 
se uređuje opći upravni postupak. 

 
2. Reguliranje upisa djece roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske s 

privremenim ili stalnim  boravištem na području rada Vrtića 
 
 Prijedlogom Pravilnika regulira se smještaj djece roditelja koji nisu državljani 
Republike Hrvatske s privremenim ili stalnim  boravištem na području rada Vrtića. 
 

3. Reguliranje upisa djece koja polaze Vrtić u mjestu izvan mjesta prebivališta 
 
 Postojećom tekstom Pravilnika zadržava se pravo da se upisuju djeca koja polaze 
Vrtić u mjestu izvan mjesta prebivališta, uz to da se dijete u Vrtić izvan mjesta prebivališta 
upisuje do kraja tekuće pedagoške godine. 



 

 
4. Reguliranje upisa djece u Vrtić  s teškoćama koja nemaju nalaz i mišljenje tijela 

vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb 
 
 Pravilnikom se propisuje način izvođenja pedagoške opservacije te duljina dnevnog 
odnosno tjednog boravka djeteta u vrtiću. 
 

5. Reguliranje upisa djece u Vrtić izvan upisnog roka 
 
 Pravilnikom se uvažavaju potrebe roditelja (pronalazak zaposlenja, preseljenje i drugi 
razlozi) za naknadnim upisom djeteta te se u odnosu na prijašnji Pravilnik detaljnije uređuju 
odredbe u vezi s naknadnim upisom. 
 

6. Usklađivanje pravilnika s odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka: 
(definiranje osobnih podataka koji se objavljuju). 

 
 Pravilnik se usklađuje s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
podataka („Narodne novine“ broj 42/18), na način kako je navedeno u točki 4. ovog 
Obrazloženja. 
. 

7. Usklađivanje Pravilnika s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole  

 Pravilnik se usklađuje s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole 
(„Narodne novine“ broj 107/14.) na način da se detaljnije određuje provedba programa 
predškole, uvažavaju specifičnosti djelovanja vrtića te uvodi obveza imenovanja voditelja 
predškole. 

4. OBRAZLOŽENJE UVJETA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK 
 
 Analizom predloženog teksta Pravilnika utvrđeno je kako predloženi tekst kvalitetno 
obrađuje pitanja zbog kojih se pristupilo izradi novog Pravilnika, te se predlaže donošenje 
Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik uz sljedeća tri uvjeta:  
 

1. da se u članku 3. briše stavka 2. koji glasi: 
„Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matični i Područni vrtić ostvaruje dijete 

odgojitelja Vrtića bez obzira na mjesto prebivališta djeteta i jednog od roditelja.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. i tako redom do dosadašnjeg stavka 7. koji 

postaje stavak 6. 
U dosadašnjim stavcima 6. i 7. redni broj „5.“ zamjenjuje se rednim brojem „4.“. 
 
Predlaže se brisanje stavka 2. u članku 3. jer se prijedlogom tog stavka radnici 

Dječjeg vrtića „Olga Ban” Pazin, odnosno dio radnika (samo odgojitelji), stavljaju u nejednak 
(privilegirani) položaj u odnosu na sve ostale građane Grada Pazina, što uključuje i sve 
ostale radnike Vrtića, što je u suprotnosti sa zakonskim propisima koji reguliraju suzbijanje 
diskriminacije, te temeljnim načelima drugih općih akata, državnih i gradskih, koji jamče 
jednaku  dostupnost javnih usluga svim građanima. Uz navedeno, prijedlogom se predviđa  i 
sufinanciranje proračunskim sredstvima Grada Pazina boravka u vrtiću sve djece odgajatelja, 
neovisno o tome imaju li prebivalište na području Grada, za što nema uporišta u pozitivnim 
općim aktima Grada.   

 
2. da se članak 14. mijenja i glasi:  
„Prilikom podnošenja zahtjeva za upis, Vrtić će dodijeliti roditelju djeteta šifru radi 

pseudonimizacije osobnih podatak djeteta, koju će koristiti prilikom javne objave rezultata 
upisa djece.“ 

 



 

Nakon analize predloženog teksta članka 14., informiranja o praksi pseudonimizacije 
u drugim ustanovama, uvida u Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, a sve to 
imajući u vidu osjetljivost obrade osobnih podataka djece i nužnost poštivanja odredbi 
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), predlaže 
se izmjena odredbe čl. 14. Pravilnika.   

Naime, Zakonom, odnosno Općom uredbom, propisano je da se osobni podaci koji 
se odnose na maloljetne osobe/djecu prikupljaju i dalje obrađuju uz posebne mjere zaštite. U 
prilogu dostavljamo, kao primjer iz prakse, Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka 
KLASA: UP/I-040-02/15-01/137; URBROJ: 567-02/12-16-01 od 29. veljače 2016. godine, 
koje je ranije dostavljeno i Vrtiću.  

Smatramo da se predloženim izmjenama čl. 14. zadovoljava nužnost zaštite osobnih 
podataka djece, a da se istovremeno omogućuje javna objava rang lista za upise na kojoj će 
svaki roditelj moći pronaći pseudonimizirane podatke svog djeteta.  

 
3. da se članak 32. mijenja i glasi:  
„Po dobivanju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina, ovaj Pravilnik 

objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića te u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 
osmoga dana nakon objave na Oglasnoj ploči Vrtića.“ 
 
 Stupanje na snagu općih akata Vrtića propisano je odredbama njegovog Statuta, a 
generalno pravilo kojeg se moraju pridržavati svi donositelji općih akata je da opći akt stupa 
na snagu najranije dan nakon dana njegove javne objave. U skladu s navedenim predlaže se 
izmjena čl. 32. Pravilnika u navedenom sadržaju.  
 

U skladu sa svime navedenim predlaže se donošenje Zaključka o davanju prethodne 
suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin, pod navedena tri uvjeta.  
 
 

Upravni odjel za samoupravu,  
upravu i društvene djelatnosti 

 



Prijedlog 4. ožujka 2019. 
Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. i članka 41. stavak 2. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 
6. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
(“Službene novine Grada Pazina” broj 6/12. i 23/14.) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13. i 23/14.), uz suglasnost Gradskog 
vijeća Grada Pazina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na sjednici održanoj 
dana _______________________ godine donosi 

 
 
 

PRAVILNIK  
O MJERILIMA I POSTUPKU UPISA DJECE  

U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN 
 
 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se mjerila  i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu 
Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (u daljnjem tekstu: Vrtić) te uvjeti pod kojima dijete može biti 
ispisano iz Vrtića. 
 

II. MJERILA I POSTUPAK UPISA DJECE U VRTIĆ 
 

Članak 2. 
U Matični vrtić upisuju se djeca koja navršavaju godinu dana do 31. kolovoza tekuće 

godine pa do polaska u osnovnu školu.  
U Područne vrtiće upisuju se djeca koja navršavaju tri (3) godine do 31. kolovoza 

tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. 
Ukoliko postoji potreba za upisom djece koja do 31. kolovoza  tekuće godine nisu 

navršila godinu dana odnosno tri (3) godine, može se Odlukom Upravnog vijeća Vrtića na 
Prijedlog povjerenstva za upise omogućiti upis djece od navršenih šest (6) mjeseci u Matični 
vrtić odnosno od navršenih dvije i pol (2,5) godine u Matični i Područne vrtiće sukladno broju 
slobodnih mjesta iz članka 6.stavak 2.točka 2. 

 
Članak 3. 

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić ostvaruje se 
ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina. 

Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matični i Područni vrtić ostvaruje dijete 
odgojitelja Vrtića bez obzira na mjesto prebivališta djeteta i jednog od roditelja. 

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje 
se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine u kojoj djeluje 
Područni vrtić. 

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu  privremenog ili 
stalnog boravka  na području rada Vrtića, imaju pravo upisa i sufinanciranja boravka kao i 
djeca iz stavka 1. i 2. ovoga članka. 

U Matični ili Područne vrtiće može se upisati dijete koje nema prebivalište na području 
rada Vrtića u koji se upisuje sukladno broju slobodnih mjesta iz članka 6. stavak 2. točka 2.  

Dijete iz stavka 5. ovoga članka  upisuje se na rok do kraja tekuće pedagoške godine.  
Dijete iz stavka 5. ovog članka koje je upisano u Matični ili Područne vrtiće plaća 

punu ekonomsku cijenu smještaja ili mu troškove boravka sufinancira jedinica lokalne 
samouprave. 
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Članak 4. 

Upisi djece u redovne programe Vrtića obavljaju se u skladu sa Godišnjim planom i 
Programom rada Vrtića, u pravilu tijekom svibnja tekuće godine za iduću pedagošku godinu, 
a upisi djece u ostale programe (Predškola i drugi programi) po potrebi. 

Redovnim programom Vrtića u smislu ovog Pravilnika smatraju se i programi rane 
(jaslične)  dobi. 

 
Članak 5. 

Odluku o pokretanju postupka upisa donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku 
godinu uz suglasnost Osnivača, na temelju prethodnog Zaključka Koordinacije 
Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine. 

O Odluci o pokretanju postupka upisa Vrtić obavještava jedinice lokalne samouprave 
na čijem se području nalaze Područni vrtići u sastavu Vrtića. 

 
Članak 6. 

Na temelju Odluke o pokretanju postupka upisa Vrtić objavljuje Oglas za upis djece u 
programe Vrtića (dalje: Oglas za upis) najkasnije osam (8) dana prije početka roka za 
podnošenje Zahtjeva za upis. 

Oglas za upis sadrži u pravilu: 
1. vrijeme i mjesto podnošenja Zahtjeva za upis 
2. broj slobodnih mjesta i vrste programa za koje se vrši upis u Vrtiću odnosno u 

programu za koje se objavljuje Oglas za upis  
3. uvjete upisa 
4. popis dokumentacije iz članka 7. stavaka 3. i 4. koja se prilaže uz Zahtjev za upis  
5. način ostvarivanja prednosti za upis  
6. datum i mjesto objave Privremene rang liste prednosti za upis (dalje: Privremena 

rang 
      lista).  
Oglas za upis objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača te oglasnim 

mjestima Vrtića. 
 

Članak 7. 
Roditelj/Skrbnik (u daljnjem tekstu: Roditelj) zainteresiran za upis djeteta u Vrtić, 

najkasnije do isteka rokova iz Oglasa za upis, podnosi Vrtiću Zahtjev za upis. 
Zahtjev za upis podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim 

stranicama Vrtića.  
Uz Zahtjev za upis roditelj prilaže: 
1. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim 

stranicama) 
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta 
3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta  
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 
5. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu 

zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog 
zdravstvenog pregleda 

6. Potvrdu o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine  
7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su 

utvrđene teškoće u razvoju 
8. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i 

razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju). 
Roditelj koji se poziva na neki od kriterija iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika, 

Zahtjevu za upis prilažu: 
1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o 

radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u 
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inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj 
redovno školuje  

2. Potvrdu nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u 
jednoroditeljskoj obitelji,  Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili 
Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta 

3. Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i 
invalida Domovinskog rata 

4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak 
za djecu 

5. Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (za 
dijete iz obitelji s troje i više djece) 

6. Eventualne druge dokumente na osnovu kojih dijete može ostvariti prednost pri 
upisu. 

Roditelji koji ne prilože odgovarajuće dokaze o statusu djeteta ne mogu se pozivati na 
prednosti pri upisu definirane člankom 11. ovog Pravilnika. 

Vrtić zadržava pravo naknadne provjere dostavljene dokumentacije prilikom upisa.  
Ukoliko se u postupku utvrdi da dostavljeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju, 

podnositelj prijave gubi pravo na prednosti pri upisu. 
Zahtjev za upis koji nije pravovremeno dostavljen neće se razmatrati ni bodovati.  

 
Članak 8. 

Stručno tijelo Vrtića prilikom zaprimanja Zahtjeva za upis, a najkasnije do početka 
nove pedagoške godine,  obavlja razgovor s roditeljima i djetetom prijavljenim za upis, kako 
bi se upoznali s razvojnim statusom i psihofizičkim karakteristikama djeteta. 
 

Članak 9. 
Upise u Vrtić obavlja Povjerenstvo za upise (dalje: Povjerenstvo) koje ima tri (3) 

člana.  
Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja Vrtića iz reda 

članova Odgojiteljskog vijeća, na razdoblje od godinu dana.  
O svom radu Povjerenstvo vodi Zapisnik. 

   
Članak 10. 

Ako Povjerenstvo nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis u programe 
Matičnog vrtića u Pazinu odnosno u pojedini Područni vrtić utvrdi da se prema raspoloživom 
kapacitetu pojedinog programa odnosno Vrtića sva prijavljena djeca mogu upisati u pojedini 
program odnosno Vrtić, neće utvrđivati prednost za upis. 

 

Članak 11. 
Ako se za upis u pojedine programe Matičnog vrtića u Pazinu odnosno za upis u 

pojedini Područni vrtić prijavi veći broj djece dorasle za upis od broja objavljenih slobodnih 
mjesta odnosno od broja djece koji Matični odnosno Područni vrtić prema svojem 
raspoloživom kapacitetu može upisati, Povjerenstvo nakon isteka roka za podnošenje 
Zahtjeva za upis pristupa obradi tih Zahtjeva i sastavljanju Privremene rang liste.  

Privremena rang lista sastavlja se za Matični vrtić (posebno za djecu vrtićke i jaslične 
dobi) i za svaki Područni vrtić na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za 
upis određuje odgovarajući broj bodova primjenom sljedećih mjerila i kriterija: 

 

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu  30 bodova 

dijete samohranog roditelja  9 bodova 

dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 9 bodova 

dijete s teškoćama u razvoju  9 bodova 

po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene 
dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti (socijalni 
status, bolest ili invaliditet roditelja) 9 bodova 
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dijete zaposlenih obaju roditelja, dijete roditelja koji se 
redovno školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz 
jednoroditeljske obitelji 7 bodova 

dijete iz obitelji s troje i više djece:   
a) za više od troje djece u obitelji 4 boda 

b) za troje djece u obitelji 3 boda 

dijete roditelja invalida Domovinskog rata  2 boda 

dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod 

 
Članak 12. 

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 11. ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju 
ukupnog broja bodova utvrđuje se Privremena rang lista. 

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova 
svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu. 
 

Članak 13. 
Na prijedlog Povjerenstva Ravnatelj donosi Privremenu rang listu.  
Privremena rang lista objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim mjestima 

Vrtića. 
O Privremenoj rang listi Ravnatelj izvještava Upravno vijeće  i Osnivača dopisom, 

zajedno sa podacima o prihvaćenim i odbijenim Zahtjevima za upis.  
 

Članak 14. 
Privremena rang lista sadrži sljedeće osobne podatke iz Zahtjeva za upis: ime i 

prezime djeteta za upis, datum rođenja i broj ostvarenih bodova. 
Vrtić će provesti pseudonimizaciju osobnih podataka na zahtjev roditelja. 
 

Članak 15. 
Na Privremenu rang listu roditelj može podnijeti prigovor. 
Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se 

pismeno ili putem elektroničke pošte u roku od petnaest (15) dana od dana objave 
Privremene rang liste. 

Upravno vijeće Vrtića u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje 
prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi. 
 

Članak 16. 
Nakon donošenja Odluke o konačnoj rang listi Povjerenstvo odlučuje o rasporedu 

djece po skupinama. 
Na raspored djece po skupinama roditelji mogu uložiti pismeni prigovor Ravnatelju. 
O prigovoru roditelja odlučuje Ravnatelj u roku od petnaest (15) dana, na temelju 

prijedloga Povjerenstva. 
Članak 17. 

Ako se tijekom pedagoške godine oslobodi jedno ili više mjesta u Matičnom odnosno 
u Područnim vrtićima, na ta se mjesta mogu upisati djeca redom prema postignutom mjestu 
sukladno Odluci o konačnoj rang listi. 

Odluku o upisu djece iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Ravnatelj. 
 

Članak 18. 
 Pravo na upis dijete može ostvariti u pravilu jedanput u toku iste pedagoške godine.  

Iznimno, za upis istog djeteta više od jedanput u toku iste pedagoške godine, postupa 
se sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.   
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Članak 19. 
Izvan upisnog roka roditelji mogu Povjerenstvu podnijeti Zahtjev za naknadnim 

upisom uz pismeno obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju navedenu u članku 7. ovog 
Pravilnika. 

Povjerenstvo razmatra Zahtjev za naknadni upis djeteta i predlaže Ravnatelju 
donošenje Odluke u roku trideset (30) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za naknadnim 
upisom.  

Prigovor na Odluku ravnatelja podnosi se Upravnom vijeću, a dostavlja se pismeno ili 
putem elektroničke pošte u roku od petnaest (15)  dana od dana zaprimanja Odluke. 

Upravno vijeće Vrtića u roku od 45 dana razmatra i rješava pristigle prigovore. 
Naknadnim upisom dijete se može upisati samo do kraja tekuće pedagoške godine. 

 
 

III. UGOVORI S RODITELJIMA 
 

Članak 20. 
S roditeljima djeteta kojem je odobren upis Vrtić zaključuje Ugovor o međusobnim 

obvezama (dalje u tekstu: Ugovor) u pravilu prije početka polaska djeteta u Vrtić. 
Za dijete upisano redovnim postupkom upisa, Ugovor iz stavka 1. ovog članka 

prestaje ispisivanjem djeteta iz Vrtića ili odlaskom djeteta u osnovnu školu. 
S roditeljima djeteta koje polazi Vrtić izvan mjesta prebivališta sklapa se ugovor na 

rok do kraja tekuće pedagoške godine. 
 

Članak 21. 
S roditeljima djeteta kojem su Nalazom i mišljenjem nadležnog tijela utvrđene teškoće 

u razvoju Stručno tijelo Vrtića  predlaže Ravnatelju sklapanje Ugovora kojim se regulira 
dnevni i tjedni boravak u vrtiću. 

 
Članak 22. 

U slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje 
prije početka ili tijekom ostvarivanja programa uoči Stručno tijelo Vrtića, roditelji su dužni 
pravovremeno obaviti potrebne pretrage i pribaviti nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela 
te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta. 

Za dijete iz stavka 1.ovoga članka provodi se pedagoška opservacija u trajanju od tri 
(3) mjeseca. 

Pedagošku opservaciju provodi Stručno tijelo Vrtića kojeg čine stručni suradnici 
Vrtića, odgojiteljice odgojne skupine djeteta i zdravstvena voditeljica u Vrtiću. 

Stručno tijelo Vrtića odlučuje o  duljini dnevnog odnosno tjednog boravka djeteta u 
Vrtiću za vrijeme pedagoške opservacije, u dogovoru s roditeljima. 

Ukoliko postoji potreba, pedagoška opservacija se može produljiti odlukom Stručnog 
tijela Vrtića. 
 

Članak 23. 
Nakon provedene pedagoške opservacije Stručno tijelo Vrtića predlaže Ravnatelju 

duljinu dnevnog odnosno tjednog boravka djeteta u Vrtiću zavisno o psihofizičkom statusu i 
potrebama djeteta te ostalim uvjetima za ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa u 
skupini.  

Duljina trajanja dnevnog odnosno tjednog  boravka u odgojnoj skupini iz stavka 
1.ovoga članka regulira se izmjenom i/ili dodatkom Ugovora. 

Ukoliko roditelj ne želi potpisati izmjenu i/ili dodatak Ugovoru, Ugovor prestaje 
istekom narednih trideset (30) dana. 
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Članak 24. 
Na zahtjev roditelja dijete se u toku pedagoške godine iz Matičnog vrtića može 

premjestiti u neki od Područnih vrtića i obratno, ako u tom drugom vrtiću postoje uvjeti za 
prihvat djeteta.   

Odluku o premještaju djeteta donosi Ravnatelj Vrtića. 
 

IV. ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA 
 

Članak 25. 
Ako roditelji (novo)upisanog djeteta bez opravdanog razloga ne dovedu dijete u Vrtić 

u roku od osam (8) dana od dana početka pedagoške godine te o razlozima nedolaska 
djeteta ne obavijeste Vrtić, smatrat će se da su roditelji odustali od upisa. U tom slučaju 
dijete se u roku od idućih deset (10) dana ispisuje iz Vrtića po službenoj dužnosti. 

 
Članak 26. 

Dijete se može ispisati iz Vrtića na temelju pisanog zahtjeva roditelja. 
Dijete se može ispisati najranije s datumom podnošenja Zahtjeva za ispis. 
Akt o ispisu donosi Ravnatelj u roku od osam (8) dana od podnošenja Zahtjeva za 

ispis. 
Ako roditelj prestane koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nije podnio Zahtjev za 

ispis, dužan je platiti troškove smještaja djeteta u Vrtić za vrijeme koje je potrebno da se ispis 
provede po službenoj dužnosti. 
 

Članak 27. 
Dijete se po službenoj dužnosti ispisuje iz Vrtića u slijedećim slučajevima:  
1. ako 30 dana neopravdano izostane iz Vrtića,  
2. ako ni nakon opomene da su dužni platiti zaostale troškove smještaja u Vrtiću 

roditelji te troškove ne plate u idućih 30 dana, 
3. iznimno, u drugim opravdanim slučajevima. 
Akt o ispisu djeteta iz Vrtića donosi Ravnatelj Vrtića.  
 
 

V. UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE I OSTALE PROGRAME VRTIĆA 
 

Članak 28. 
Program Predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu. 
Program Predškole za djecu upisanu u redovite programe Vrtića provodit će se u 

sklopu redovitog programa. 
Obveznik Predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program Predškole u Matičnom ili 

Područnom vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.  
U slučaju kada se zbog malog odaziva program Predškole može uključiti u redoviti 

program Vrtića, Upravno vijeće, na prijedlog Povjerenstva za upise, donosi Odluku o načinu 
provođenja programa Predškole. 

Vrtić imenuje Voditelja programa Predškole. 
Za provođenje programa Predškole Oglas za upis se objavljuje  na mrežnim 

stranicama Vrtića i Osnivača. 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u 

muškom ili ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 
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Članak 30. 
Roditelj koji smatra da su povrijeđena neka njegova prava iz ovog Pravilnika, može u 

roku od 15 dana od dana primitka toga akta odnosno od dana saznanja za povredu svojih 
prava, podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića. 

Upravno vijeće  u roku od 45 dana od dana zaprimanja prigovora iz stavka 1. ovoga 
članka razmatra prigovor i donosi Odluku o prigovoru. 

Odluka Upravnog vijeća je konačna.   
 

Članak 31. 
 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i 
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
15/15.) 

 
Članak 32. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
Ovaj će se Pravilnik objaviti u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 003-05/19-01/02 
URBROJ: 2163/01-09-19-___ 
 
 
                                                            Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                              Hani Glavinić 
 

 
Na ovaj Pravilnik dalo je suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina svojim Zaključkom 

KLASA: ____________________; URBROJ: ___________________ od 
_________________. godine. 
 

                                                                                       Ravnateljica 
                   Vesna Rusijan, prof. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU   

OSOBNIH PODATAKA 

 

KLASA: UP/I-041-02/15-01/137 

URBROJ: 567-02/12-16-01 

Zagreb, 29. veljače 2016. 

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 1. i 

stavka 3., članka 34. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – 

pročišćeni tekst) i članka 100. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne 

novine” broj 47/09), u postupku nad obradom osobnih podataka voditelja zbirke Dječjeg 

vrtića I. B. M. iz S., po službenoj dužnosti donosi  

 

 

R J E Š E N J E 

 

 

1. Utvrđuje se da je objavom osobnih podataka maloljetne djece na internetskoj stranici 

voditelja zbirke Dječjeg vrtića I. B. M. iz S. došlo do objave osobnih podataka bez 

pravnog temelja i zakonite svrhe protivno članku 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka. 

 

2. Nalaže se voditelju zbirke osobnih podataka Dječjem vrtića I. B. M. iz S., uklanjanje 

osobnih podataka maloljetne djece objavljene putem Konačne liste za upis djece u vrtić 

u 2015./2016. pedagošku godinu, Konačne liste upisa djece 2015./2016., Privremene 

liste za upis djece u vrtić u 2015./2016. pedagošku godinu i Privremene liste za upis 

djece u vrtić u 2015./2016. pedagošku godinu.  

 

3. Određuje se rok od 15 dana za uklanjanje osobnih podataka maloljetne djece iz točke 2.  

Izreke sa internetskih stranica voditelja zbirke Dječjeg vrtića I. B. M. iz S. 

 

4. Nalaže se voditelju zbirke Dječjem vrtića I. B. M. iz S., da o istome obavijesti ovu 

Agenciju u roku od 15 dana od dana dostave onog rješenja. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) došla je do saznanja da 

je Dječji vrtića I. B. M. iz S., javno objavio Konačnu listu za upis djece u 2015./2016. 

pedagoškoj godini sa imenom, prezimenom i datumom rođenja na svojim internetskim 

stranicama. 

  

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Agencija je dana 16. studenoga 2015. godine  

dopisom KLASA:…, URBROJ:… zatražila od Dječjeg vrtića pisano očitovanje o pravnom 

temelju i zakonitoj svrsi za objavu osobnih podataka maloljetne djece na njihovoj internet 

stranici u opsegu koji sadrži Konačna lista za upis djece u vrtić u 2015./2016. pedagošku 

godinu.   

 

Dana 25. studenoga 2015. godine ova Agencija je zaprimila očitovanje Dječjeg vrtića u 

kojem je navedeno kako je Dječji vrtić na zahtjev roditelja za objavu konačne liste upisane 

djece u pedagošku 2015./ 2016. godinu postupajući u dobroj vjeri objavio listu upisane djece s 

imenom i prezimenom te danom i godinom rođenja.  

 

Nadalje, navode kako su u javnoj objavi o upisu djece naznačili da su osobni podaci 

prikupljeni u svrhu upisa djece u vrtić te da su iste u tu svrhu i objavili. Isto tako, navedena 

ustanova iznosi da je rukovodeći se praksom drugih vrtića koji već godinama objavljuju liste 

upisane djece na internet stranicama, u svrhu transparentnosti, dostupnosti ali i 

ekonomičnosti, obzirom na veći broj područnih odjela smještenih na području grada na 

zahtjev i zamolbe roditelja za što hitnijim uvidom u rezultate Javne objave izašla u susret 

omogućivši im isto, a što je isto tako osnova za žalbeni postupak. 

 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili 

fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može 

identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi 

identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, 

mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.(članak 2. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka, „Narodne novine“, br. 106/12. – pročišćeni tekst). 

Sukladno članku 6. citiranog Zakona osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i 

zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban valjan pravni temelj i zakonita svrha. 

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem 

opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju biti bitni 

za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da 

bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. 

Pravni temelji za prikupljanje i obradu osobnih podataka propisani su u članku 7. 

citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati 

isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima 
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određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka 

te u drugim taksativno navedenim slučajevima te u drugim taksativno navedenim slučajevima 

u predmetnom članku. U stavku 3. istog članka propisano da se osobni podaci koji se odnose 

na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Zakonom o zaštiti 

osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.  

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka ili 

izvršitelj obrade dužan je informirati ispitanika, u konkretnom slučaju zakonskog zastupnika 

djeteta, čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade 

u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak 

podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka 

te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama 

uskrate davanja podataka (članak 9. citiranog Zakona). 

Nadalje, osobni podaci mogu se koristiti samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje 

određene svrhe, osim ako posebnim zakonom nije određeno duže razdoblje, te se protekom 

navedenog vremena osobni podaci moraju brisati (članak 12. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka). 

Slijedom navedenog, pravni temelj za prikupljanje i objavu rezultata upisa djece u 

nalazimo u Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13) kao posebnom zakonu, kojim je propisano da dječji vrtić ima statut i druge 

opće akte te da se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića pobliže 

uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe 

(članak 40.). 

 

U konkretnom slučaju sukladno članku 40. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju donesen je Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću I. B. M. (dalje u tekstu Pravilnik).  

 

Naime, Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću I. B. M. koji je javno dostupan uređena je materija koja se odnosi na izneseno. 

Međutim, navedenim je uređeno da se rezultati upisa objavljuju javno na oglasnoj ploči 

matičnog vrtića, u obliku privremene liste po područnim odjelima i odgojno-obrazovnim 

skupinama koja sadrži redni broj, prezime i ime, ukupan broj bodova, te podatke o 

prihvaćenim i odbijenim zahtjevima te slobodnim kapacitetima po područnim odjelima i 

odgojno-obrazovnim skupinama dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata (članak 16. citiranog 

Pravilnika).  

 

Isto tako, navedenim Pravilnikom taksativno su navedeni podaci koji se javno 

objavljuju, pa je tako utvrđeno da u Pravilniku nisu navedeni datum i godina rođenja 

maloljetnog djeteta kao osobni podaci koji se objavljuju javno na oglasnoj ploči matičnog 

vrtića, stoga smatramo da je i u tom dijelu došlo do objave osobnih podataka djece u 
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prekomjernom opsegu, ne poštivajući niti odredbe internog akta kojim je uređena predmetna 

materija, niti odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka (članak 6.). 

 

 Na osnovu svega navedenog kao i uvidom u spomenuti Pravilnik od strane ove 

Agencije utvrđeno je da Pravilnikom nije izričito propisana objava osobnih podataka 

djece na internetskim stranicama već da je navedena mogućnost javne objave na oglasnoj 

ploči matičnog vrtića u obliku privremene liste. Stoga, u konkretnom slučaju ne nalazimo 

pravni temelj niti zakonitu svrhu sukladno članku 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka za 

objavu osobnih podataka maloljetne djece na internetskim stranicama voditelja zbirke. 

  

Agencija za zaštitu osobnih podataka je stajališta da se osobni podaci maloljetne djece  

ne bi trebali objavljivati na internetu, osobito ako isto nije uređeno posebnim zakonom ili 

nema izričite privole roditelja kao zakonskih zastupnika maloljetne djece. Naime, potrebno je 

obazrivo pristupiti objavi osobnih podataka na internetu kao globalnoj mreži, na kojoj podaci 

koji se jednom objave postanu javno dostupni širokom krugu osoba, a što može  dovesti do 

mogućih zlouporaba i neovlaštenog korištenja osobnih podataka.  

 

Stoga, smatramo da je internim aktom potrebno urediti način javne objave kako 

privremenih tako i konačnih lista na internetskim stranicama vrtića, osobito opseg osobnih 

podataka koji se javno objavljuju. Naime, u konkretnom slučaju se radi o osobnim podacima 

maloljetnika/djece koji se smiju prikupljati i obrađivati uz posebne mjere zaštite. Stajalište je 

ove Agencije da se osobni podaci djece u navedenom opsegu nikako ne bi trebali javno 

objavljivati, odnosno da bi trebali biti na određeni način zaštićeni, tj. da se u opisanom 

slučaju razmotre drugi načini obavješćivanja ili npr. dodjeljivanjem posebnih šifriranih 

lozinki koje anonimiziraju identitet djeteta (ime i prezime), ulaskom u objavljene liste putem 

dodijeljenih korisničkih imena i lozinki koji su dostupni samo podnositeljima zahtjeva za upis 

u vrtić i slično.  

 

Rezultate upisa djece u dječji vrtić moguće je objaviti ukoliko je objava propisana 

Pravilnikom koji je javno dostupan kako bi roditelji bili informirani sukladno članku 9. 

Zakona o zaštiti osobnih podataka.  

 

Naime, potrebno se je osvrnuti i na protek vremena u čiji svrhu su osobni podaci 

objavljeni, odnosno ako je prošla mogućnost izjavljivanja pravnih lijekova u žalbenom 

postupku, onda osobito ne vidimo pravni temelj i svrhu da navedene liste i dalje budu 

objavljene i javno dostupne putem interneta kao globalnog medija. 

 

Upravo iz gore navedenih razloga ova Agencija smatra da ne postoji zakonita svrha 

i valjan pravni temelj sukladno članku 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka za 

objavu takvih podataka na Internetu budući da se na taj način osobni podaci čine 

dostupnim širokom krugu osoba na globalnoj razini, što predstavlja dodatnu opasnost za 

zlouporabu koja može imati dalekosežnije posljedice na privatan život djece i njihovih 

roditelja, te odlučeno je kao u Izreci rješenja. 
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 POUKA  O PRAVNOM LIJEKU:  

 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

mjesno Upravnim sudom u O., u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

 

 

 

                                                                                                             RAVNATELJ 

                                                                                                            Anto Rajkovača 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Dječji vrtić I. B. M., S.; 

2. Pismohrana, ovdje. 


