
DJEČJI VRTIĆ PLOČE 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-2/17-01/01 
URBROJ:2165-08-05-17-842 
 
Na  temelju članka 9. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ploče, 
Upravno vijeće DV  Ploče na redovnoj 32. sjednici, održanoj dana 27.4.2017.  godine, 
donosi: 
                                                              O D L U K U 
                                                            o  imenovanju 
                                                      Povjerenstva za upis  
                                                      
                                                                       Članak 1. 
Povjerenstvo za upis čine:  ravnatelj/ica, svi članovi stručnog tima Vrtića, 2 odgojitelja/ice, 
1 predstavnik Osnivača u Upravnom vijeću Vrtića i  predstavnik roditelja u Upravnom 
vijeću Vrtića. 
 
                                                                       Članak 2. 
U Povjerenstvo za upis imenuju se: 
1.   SANDA  ZEKAJ  -  ravnateljica 
2.  OLIVERA  MEDAK  -  stručni suradnik pedagoginja 
3.  EDITA  MUCIĆ – ŠUTIĆ  -  stručni suradnik psihologinja 
4.  ZDENKA  ŽDERIĆ  -  odgojiteljica 
5.  AMRA  KATIĆ  -  odgojiteljica 
6.  ANELA BARBIR  -  predstavnica roditelja u Upravnom vijeću Vrtića 
7.  JELENA  KIŠ  -  predstavnica  Osnivača u Upravnom vijeću Vrtića 
 
Mandat članova Povjerenstva  je tri (3) godine. 
Trajanje mandata članova Povjerenstva iz reda predstavnika /ca Upravnog vijeća vezan je 
uz mandat u Upravnom vijeću. 
 
                                                                       Članak 3. 
Za predsjednicu Povjerenstva izabrana je odgojiteljica  AMRA  KATIĆ. 
Za zamjenicu Povjerenstva izabrana je odgojiteljica ZDENKA  ŽDERIĆ. 
 
                                                                      Članak 4. 
Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju 
rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene 
dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno skrbnicima djece, uz 
nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost 
konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za 
odlučivanje. 
 
                                                                       Članak 5. 
Sukladno članku 11. Pravilnika o upisu Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od isteka 
roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić objaviti odluku o rezultatima upisa. 
Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića s podacima: 

- o prihvaćenim zahtjevima za upis djece 
- o odbijenim zahtjevima za upis djece 
- o slobodnim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa 

 
U Pločama, 27.4.2017. g.                                                           PREDSJEDNICA  
                                                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                                                           Jelena Kiš 
 
                                                                                              


