
 

 
Prolaz Otokara Keršovanija 1, 52000 PAZIN 

Tel./fax.: 052 622-519   e-mail: info@vrtic-olgaban-pazin.hr  OIB: 05017253133 

   
Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 31/13.  23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. pročišćeni tekst) i članka 5. stavak 1. Pravilnika o 
mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 19/19. i 11/21.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na 42. sjednici održanoj 
14. travnja 2022. donosi 
 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA UPISA 
U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN  U PEDAGOŠKU 2022./2023.GODINU 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u 

pedagošku 2022./2023.g. (dalje: Odluka) utvrđuje se način i organizacija upisa, način 
ostvarivanja prednosti pri upisu, rokovi donošenja privremene i konačne rang liste kao i drugi 
elementi važni za provođenje postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić). 

 
Članak 2. 

 
Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu 

ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina. 
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 na rok do kraja pedagoške godine.  

 
Članak 3. 

 
U program predškolskog odgoja upisuju se djeca koja do 31.kolovoza 2022. 

navršavaju tri godine života. 
U program ranog odgoja (jaslički) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2022.g. 

navršavaju jednu godinu života.    
Djeca se upisuju u prijavljene programe ovisno o broju slobodnih mjesta i postignutom 

mjestu na Rang listi. 
Ukoliko postoji potreba za upisom djece mlađe od tri godine u Područnim vrtićima u 

kojima nije organiziran rani (jaslički) odgoj (Cerovlje, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi), a sukladno broju slobodnih mjesta Vrtić ima mogućnost, na prijedlog Povjerenstva za 
upise, primiti djecu koja do 28. veljače 2023. navršavaju tri godine života prema kriteriju uzrasta 
od starijega ka mlađemu. 

 
 
 



 
 

članak 4. 
 

Upravno vijeće Vrtića predlaže upise  za djecu predškolske dobi u 2022./2023. za redovni 
cjelodnevni program za koje, sukladno suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 
601-02/21-01/335; URBROJ: 561-09/12-21-03 od 26.kolovoza 2021., Vrtić ispunjava uvjete 
provođenja, odnosno za : 

r.b. mjesto izvođenja programa 
broj odg.skupina 

predškolski odgoj rani odgoj (jaslički) 
1 Matični vrtić u Pazinu  11 4 
2 Područni vrtić u Cerovlju (Pazinski Novaki) 2  
3 Područni vrtić u Gračišću 2 1 
4 Područni vrtić u Karojbi 2  
5 Područni vrtić u Lupoglavu 1  
6  Područni vrtić u Motovunu 1  
7 Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi 2  
8 Područni vrtić u Tinjanu 3 1 

 
Svi programi Vrtića su cjelodnevni. 
Prilikom podnošenja Zahtjeva za upis roditelji mogu izabrati više mjesta izvođenja  

programa iz stavka 1. ovog članka.  
Ukoliko dijete ne stekne dovoljan broj bodova za upis u prvi izbor mjesta izvođenja 

programa dijete će se automatski bodovati za slijedeće izbore mjesta izvođenja programa. 
 
Oglas za upis i način provođenja upisa 
 

Članak 5. 
 

Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2022./2023.g. zaprimat će se 11. – 18. svibnja 
2022.g. elektroničkim putem. 

Oglasom za upis propisat će se točno vrijeme, mjesto i način provođenja upisa, popis 
potrebne dokumentacije, način ostvarivanja prednosti, te datum i mjesto objave Privremene 
rang liste. 

Oglas za upis iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i 
Osnivača te oglasnim mjestima Vrtića najkasnije osam dana prije provođenja upisa. 

 

Prednost za upis 
Članak 6. 

 
Prednost za upis u Vrtić ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu; dijete 

samohranog roditelja; dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji; dijete s teškoćama u razvoju; po 
procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene dokumentacije u slučaju izvanrednih 
okolnosti (socijalni status, bolest ili invaliditet roditelja);dijete zaposlenih obaju roditelja; dijete 
roditelja koji se redovno školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji; dijete 
iz obitelji s troje i više djece; dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete roditelja koji 
primaju doplatak za djecu prema slijedećem kriteriju bodovanja: 

 
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 
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 7.  

 
Upise u Vrtić provodi Povjerenstvo za upise. 

 
Članak 8.   

 
Na prijedlog Povjerenstva za upise,  ovisno o broju prijavljene djece, osiguravanju 

materijalnih i financijskih uvjeta od strane Grada i pripadajućih Općina, poštujući odredbe 
Državnog pedagoškog standarda, ravnateljica donosi Privremenu rang listu. 

Privremena rang lista  će biti objavljena 24. lipnja 2022.g. 
O Privremenoj rang listi Ravnateljica obavještava dopisom Upravno vijeće i Osnivača 

zajedno s podacima o prihvaćenim i odbijenim Zahtjevima. 
Roditelji imaju pravo prigovora na Privremenu Rang listu u roku 15 dana od dana objave. 
Upravno vijeće Vrtića u roku od osam dana od isteka roka za podnošenja prigovora 

razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi. 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama 
Vrtića i Osnivača te oglasnim mjestima Vrtića. 

 
 

KLASA: 601-01/22-01/07   
URBROJ:2163-44-01-22-3 

 
 
 

UPRAVNO VIJEĆE  
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

Predsjednica:  Hani Glavinić,v.r. 


