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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/21-05/23 

URBROJ: 251-560-04-21-01 

Zagreb, 23.7.2021. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 12.7.2021. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 9.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Sayon 

Bangoura, Tatjana Brozić Perić, Slavko Pralas 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Jelena Rebac Gajer 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

Predsjednica je otvorila 22. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su 

nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan 

potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 21. sjednice Upravnog vijeća od 10.6.2021. 

2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

3. Rješavanje žalbe D.P. na rezultate upisa u Dječji vrtić za pedagošku godinu 

2021./2022. 

4. Rješavanje žalbe Ž.C. na rezultate upisa u Dječji vrtić za pedagošku godinu 

2021./2022. 

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 21. sjednice 

Upravnog vijeća od 10.6.2021. 
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AD2 Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

12.7.2021. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 

 

Roditelj predškolskog djeteta D.P., iz ___, ___ (u daljnjem tekstu: stranka) za svoje 

dijete A.V., rođenog 8.5.2019., kojem je zakonski zastupnik, podnijela je 

elektroničkim putem dana 28.5.2021. zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić 

"Različak", KLASA: 601-02/21-09/73, URBROJ: 251-560-04-21-03 (u daljnjem 

tekstu: zahtjev za upis) u sklopu redovnih upisa u programe predškolskog odgoja i 

obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba kojih je 

upisni rok trajao od 24.5.2021. do 4.6.2021. Komisija za upis djece je dana 

23.6.2021. objavila rezultate upisa djece u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku 

godinu 2021./2022., KLASA: UP/I-034-02/21-02/304, URBROJ: 251-560-01-21-01, 

prema kojima se zahtjev stranke nalazi drugi po redu na rang-listi odbijenih zahtjeva 

za upis, a koji zahtjev se zbog zaštite osobnih podataka nalazi pod šifrom UN9NY3. 

Budući da njezino dijete nije primljeno u ovaj Dječji vrtić stranka je nezadovoljna 

odlukom Komisije za upis djece pravodobno podnijela žalbu na rezultate upisa od 

5.7.2021., KLASA: 601-02/21-01/112, URBROJ: 251-560-04-21-01, unutar 

žalbenog roka koji je trajao od objave rezultata upisa do 8.7.2021. Stranka u žalbi 

navodi da je nakon telefonskog poziva iz Vrtića i dobivene informacije o nepotpunoj 

upisnoj dokumentaciji u roku od 20 minuta dostavila dokaz o zaposlenju djetetovog 

oca. Dalje u bitnome navodi da ostvaruje prednost pri upisu zbog činjenice da živi s 

dvoje maloljetne djece odvojeno od njihovog oca. Nakon raspravljanja, na temelju 

članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću "Različak" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 43. Statuta Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića "Različak" na 22. sjednici održanoj dana 12.7.2021. 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odbija se žalba D.P., iz ___, ___, na rezultate upisa u Dječji vrtić za pedagošku 

godinu 2021./2022. i neprimanje njezinog predškolskog djeteta A.V. (rođenog 

8.5.2019.) u ovaj Dječji vrtić, kao neosnovana i potvrđuje se odluka Komisije za upis 

djece. Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

Na temelju točke III. Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i 

predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 

godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Obavijest) od 

4.5.2021., KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2, i Izmjene 

Obavijesti od 11.6.2021., KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-3, a 

koja Obavijest je bila objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića i 

mrežnim stranicama Grada Zagreba, ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim 

zahtjevima roditelja / skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za 

upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih 

ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada 

Zagreba, broj 6/11, 19/11, 15/12 - u daljnjem tekstu: Odluka o načinu ostvarivanja 
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prednosti), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena 

roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima; 

djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više 

maloljetne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji 

primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu 

integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 

Sukladno članku 9. stavak 2. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti Gradski ured za 

obrazovanje utvrđuje vrijeme i uvjete upisa za pojedinu pedagošku godinu u 

zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske predškolske ustanove. Slijedom 

navedenog, Gradski ured za obrazovanje je u točki II. Obavijesti odredio kojim se 

dokumentima ostvaruje prednost pri upisu. Za dijete oba zaposlena roditelja potrebno 

je podnijeti elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 

oba roditelja. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem potrebno je 

podnijeti njegov elektronički zapis (e-radnu knjižicu) ili potvrdu o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te 

presudu o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od roditelja ne živi u 

zajedničkom kućanstvu. Odredbama članka 5. Pravilnika predviđeni su kriteriji za 

ostvarivanje prednosti pri upisu u redovite programe, pri čemu prednost u okviru 

planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim 

zbrojem bodova. Za dijete oba zaposlena roditelja podnositelj zahtjeva za upis 

ostvaruje 10 bodova, a za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 

također 10 bodova. U provedenom postupku je utvrđeno da, suprotno žalbenim 

navodima, stranka nije ostvarila prednost po niti jednom od dva gore navedena 

kriterija na koje se pozvala. Za prednost po prvom kriteriju (oba zaposlena roditelja) 

nije priložila elektronički zapis (e-radnu knjižicu) ili potvrdu o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 

drugog roditelja B.V. Za drugi kriterij (dijete živi s jednim, zaposlenim roditeljem) 

stranka nije priložila presudu o razvodu braka ili koji drugi dokaz drugi roditelj B.V. 

ne živi u zajedničkom kućanstvu. Komisija za upis djece je razmotrila zahtjev za 

upis stranke i priloženu dokumentaciju i bodovala ga s 0 bodova. Kako u Dječjem 

vrtiću nije bilo dovoljno mjesta u redovitom programu za svu djecu, to su prednost 

pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama, 

sukladno članku 5. stavak 3. Pravilnika, ostvarila ona djeca s većim zbrojem bodova. 

Neprimljena djeca se temeljem točke V. Obavijesti i članka 20. Pravilnika mogu 

upisivati tijekom pedagoške godine ako se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim 

skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. Upravno vijeće je utvrdilo 

da je postupak, koji je odluci Komisije o upisu djece prethodio, pravilno proveden i 

da je navedena odluka pravilna i na zakonu osnovana. Slijedom navedenog, odlučeno 

je kao u izreci. 

(Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD4 Roditelj predškolskog djeteta I.B., iz ___, ___, izvanbračni drug podnositeljice žalbe 

Ž.C., iz ___, ___, za svoje dijete P.B., rođenog 5.3.2020., kojem je zakonski 

zastupnik, podnio je elektroničkim putem dana 26.5.2021. zahtjev za upis djeteta u 

Dječji vrtić "Različak", KLASA: 601-02/21-09/65, URBROJ: 251-560-04-21-01 (u 

daljnjem tekstu: zahtjev za upis) u sklopu redovnih upisa u programe predškolskog 

odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba 

kojih je upisni rok trajao od 24.5.2021. do 4.6.2021. Komisija za upis djece je dana 

23.6.2021. objavila rezultate upisa djece u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku 
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godinu 2021./2022. prema kojima se zahtjev I.B. nalazi prvi po redu na rang-listi 

odbijenih zahtjeva za upis, a koji zahtjev se zbog zaštite osobnih podataka nalazi pod 

šifrom VCV0FD. Budući da njezino dijete nije primljeno u ovaj Dječji vrtić, 

podnositeljica žalbe Ž.C. (u daljnjem tekstu: stranka) je nezadovoljna odlukom 

Komisije za upis djece pravodobno podnijela žalbu na rezultate upisa od 30.6.2021., 

KLASA: 601-02/21-01/111, URBROJ: 251-560-04-21-01, unutar žalbenog roka koji 

je trajao od objave rezultata upisa do 8.7.2021. Stranka u žalbi u točki 1. navodi da je 

objava upisa nezakonita i da je Vrtić prilikom upisa na temelju Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju dužan postupati u skladu sa Zakonom o općem 

upravnom postupku jer odlučuje o pravu, obvezi i pravnom interesu djeteta, da je o 

upisu djeteta dužan donijeti rješenje i dostaviti ga ovoj stranci i da je Vrtić bio dužan 

provesti ispitni postupak u ovom predmetu prema Zakonu o općem upravnom 

postupku. U točki 2. žalbe u bitnome razlaže o priloženoj dokumentaciji zahtjeva za 

upis, a u točki 3. žalbe navodi da ostvaruje prednost pri upisu zbog činjenice da 

2020. godine već predala zahtjev za upis ovom Dječjem vrtiću. Nakon raspravljanja, 

na temelju članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Različak" (u daljnjem tekstu: Pravilnik o upisu) i 

članka 43. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" na 22. sjednici održanoj 

dana 12.7.2021. jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odbija se žalba Ž.C., iz ___, ___, na rezultate upisa u Dječji vrtić za pedagošku 

godinu 2021./2022. i neprimanje njezinog predškolskog djeteta P.B. (rođenog 

5.3.2020.) u ovaj Dječji vrtić, kao neosnovana i potvrđuje se odluka Komisije za upis 

djece. Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

Na temelju točke III. Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i 

predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 

godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Obavijest) od 

4.5.2021., KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2, i Izmjene 

Obavijesti od 11.6.2021., KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-3, a 

koja Obavijest je bila objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića i 

mrežnim stranicama Grada Zagreba, ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim 

zahtjevima roditelja / skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za 

upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih 

ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada 

Zagreba, broj 6/11, 19/11, 15/12 - u daljnjem tekstu: Odluka o načinu ostvarivanja 

prednosti), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena 

roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima; 

djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više 

maloljetne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji 

primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu 

integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 

Sukladno članku 9. stavak 2. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti Gradski ured za 

obrazovanje utvrđuje vrijeme i uvjete upisa za pojedinu pedagošku godinu u 

zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske predškolske ustanove. Slijedom 

navedenog, Gradski ured za obrazovanje je u točki II. Obavijesti odredio kojim se 

dokumentima ostvaruje prednost pri upisu. Za dijete oba zaposlena roditelja potrebno 

je podnijeti elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 
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oba roditelja. Odredbama članka 5. Pravilnika o upisu predviđeni su kriteriji za 

ostvarivanje prednosti pri upisu u redovite programe, pri čemu prednost u okviru 

planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim 

zbrojem bodova. Za dijete oba zaposlena roditelja podnositelj zahtjeva za upis 

ostvaruje 10 bodova. U provedenom postupku je utvrđeno da podnositelj zahtjeva za 

upis I.B. nije priložio svoj elektronički zapis (e-radnu knjižicu) ili potvrdu o 

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, dok je iz priloženog elektroničkog zapisa izvanbračnog druga Ž.C. 

razvidno da žaliteljica nije u radnom odnosu. Komisija za upis djece je razmotrila 

zahtjev za upis i priloženu dokumentaciju i bodovala ga s 0 bodova. Kako u Dječjem 

vrtiću nije bilo dovoljno mjesta u redovitom programu za svu djecu, to su prednost 

pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama, 

sukladno članku 5. stavak 3. Pravilnika, ostvarila ona djeca s većim zbrojem bodova. 

Dalje je utvrđeno da 2020. godine stranka odnosno njezin izvanbračni drug nisu 

podnijeli zahtjev za upis ovom Dječjem vrtiću već Dječjem vrtiću Šumska jagoda, 

Zagreb, Sveti Duh 75. Iako je odredbama članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), na koje se stranka 

poziva, propisano da dječji vrtić prilikom obavljanja poslova upisa djece u dječji 

vrtić koje obavlja kao javne ovlasti, postupa prema odredbama zakona kojim se 

uređuje opći upravni postupak, Upravno vijeće prihvaća stav koji je Visoki upravni 

sud zauzeo u svom rješenju od 27.3.2019.,  poslovni broj: Usž-1637/18-4, da time 

nije propisano provođenje upravnog postupka niti isto ukazuje da se u konkretnom 

slučaju s obzirom na prirodu stvari radi o upravnoj stvari u smislu članka 2. Zakona 

o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) o kojoj se rješava u 

upravnom postupku, iz čega proizlazi da se o upisu djeteta u vrtić ne donosi rješenje. 

Predmetna stvar niti navedenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju nije 

određena kao upravna stvar, te ni obavijest o rezultatima upisa, koja je donesena na 

temelju ovlasti iz Pravilnika o upisu, ne predstavlja odluku javnopravnog tijela u 

smislu članka 3. stavak 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, 

broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) u vezi s člankom 2. Zakona o općem 

upravnom postupku, dakle ne radi se o aktu koji može biti predmet ocjene u 

upravnom sporu. S tim u vezi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ne 

propisuje ni mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluka donesenih u 

postupku upisa djece u dječji vrtić. Neprimljena djeca se temeljem točke V. 

Obavijesti i članka 20. Pravilnika mogu upisivati tijekom pedagoške godine ako se 

oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta 

dječjeg vrtića. Upravno vijeće je utvrdilo da je postupak, koji je odluci Komisije o 

upisu djece prethodio, pravilno proveden i da je navedena odluka pravilna i na 

zakonu osnovana. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci. 

(Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD5 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 10.00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio:  
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TAJNIK PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

_________________________________ 

(I.M.) 

__________________________________ 

(Renata Marinković Krvavica) 

 


