
DJEČJI VRTIĆ PLOČE 
UPRAVNO  VIJEĆE 
KLASA:601-02/19-02/01 
URBROJ:2165-08-05-19-900 
Ploče, 17.06.2019.godine 
 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07, 
94/13), članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ploče, Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Ploče na 25.redovnoj sjednici održanoj dana 17.06.2019.godine, donijelo je 

O D L U K U  
o upisu djece u Dječji vrtić Ploče za  

pedagošku godinu 2019./2020. 
 
 

1. UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA (prilog-liste upisane djece): 
 

Za upis djece u vrtić prihvaćeno je 255 zahtjeva, od toga: 
• za 10-satni redovni program (Centralni vrtić): 147 zahtjeva 
• za 6-satni redovni program : 105 zahtjeva, od čega: 

- Centralni vrtić:i 19 zahtjeva,  
- Centralni vrtić (redovni s integriranim vjerskim odgojem): 20 zahtjeva 
- P.O. Komin: 37 zahtjeva 
- PO Rogotin: 9 zahtjeva 
- PO Staševica: 18 zahtjeva 

 
• za program predškole: 5 zahtjeva, od čega: 

- Centralni vrtić Ploče: 3 zahtjeva 
- PO Komin: 0 zahtjeva 
- PO Rogotin: 0 zahtjeva 
- PO Staševica:  2 zahtjeva 

 

2. Za upis djece u vrtić odbijeno je 22 zahtjeva (prilog-liste neupisane djece): 
od čega: 

• za 10-satni redovni program (Centralni vrtić): 21 zahtjev 
• za 6-satni redovni program : 1 zahtjeva, od čega: 

- Centralni vrtić:  0 zahtjeva 
- Centralni vrtić (redovni s integriranim vjerskim odgojem): 0 zahtjeva 
- P.O. Komin popodnevna skupina : 1 zahtjev 
- P.O. Komin jutarnja  skupina: 0 zahtjeva 
- PO Rogotin:  0 zahtjeva 
- PO Staševica : 0 zahtjeva 

• zahtjevi predani  izvan upisnog roka: 3 zahtjeva 

 

Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića Ploče nakon utvrđenih rezultata upisa su: 

• za  10-satni program (centralni vrtić): 0  mjesta 
 



• za  6-satni program: 14 mjesta od čega : 
- za  6-satni program ( centralni vrtić): 0 mjesta 
- za  6-satni program s integriranim vjerskim odgojem ( centralni vrtić): 0 mjesta 
- mješovita  skupina  djece od 3. godine života- polaska u školu u 6-satnom redovnom 

programu u PO Rogotin: 11 mjesta 
- mješovita  skupina  djece od 3. godine života- polaska u školu u 6-satnom redovnom 

programu u PO Komin: jutarnja skupina 3 mjesta 
- mješovita  skupina  djece od 3. godine života- polaska u školu u 6-satnom redovnom 

programu u PO Komin: popodnevna skupina 0 mjesta 
- mješovita  skupina  djece od 3. godine života- polaska u školu u 6-satnom redovnom 

programu u PO Staševica: 0 mjesta 
 

2. Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom  upisana u  Dječji vrtić Ploče za 
pedagošku godinu 2019./2020., dužni su se u roku od 2.9.2019.-  30.09.2019.  javiti  u 
vrtić gdje je dijete upisano i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama 
davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja (čl.23. Pravilnika o upisu djece u Dječji 
vrtić Ploče). 
 
3. Temeljem članka 28. Pravilnika o upisu djece u  Dječji vrtić Ploče roditelji/skrbnici 
djece koji bez opravdanog razloga ne dovedu dijete  u roku od 30 dana  od početka nove 
pedagoške godine smatrat će se da su odustali od upisa te će Vrtić donijeti Odluku o 
ispisu djeteta iz vrtića. 
 
POUKA  O  PRAVNOM  LIJEKU: 
Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 15 
dana od dana objave Odluke o upisu djece u DV Ploče za pedagošku godinu 2019./2020. 
na Oglasnoj ploči Vrtića. 
Žalba se podnosi Upravnom vijeću. 
Odluka Upravnog vijeća  donesena povodom rješavanja žalbe je konačna. 
 
 

 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

Ivana Miličević 

 

Odluka  o upisu djece u Dječji vrtić Ploče za pedagošku godinu 2019./2020. objavljena je 
na oglasnoj ploči Vrtića dana 17.06.2019.godine. 

 

RAVNATELJICA: 

Ljiljana Bogunović 

 


