
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
UPRAVNO VIJEĆE  
DJEČJEG VRTIĆA LUDINA 
 
KLASA:  UP/I 601-01/19-01/12 
URBROJ: 2176-77-01-19-2 
 
Velika Ludina, 05.06.2019. 
 
 
             Na temelju članaka 1.a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. 

stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), članka 20. Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina, temeljem 

Odluke o upisu djece za 2019./2020. godinu, članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina 

("Službene novine" Općine Velika Ludina“ br. 2/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ludina na 

svojoj 12. sjednici održanoj 04.06.2019. godine  donosi slijedeće 

OBAVIJEST O ODLUCI  

O  UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ LUDINA  

I. 

POPIS UPISANE DJECE: 

1. 201916 

2. 201919 

3. 201910 

4. 201918 

5. 20192 

6. 20193 

7. 20198 

8. 20195 

9. 201911 

10. 201914 

11. 201917 

12. 20194 

13. 20196 

14. 20199 

 



II. 

     Roditelji – staratelji djece koja su  točkom I. ovog Rješenja upisana u program dječjeg 

vrtića za ped. 2019./2020. godinu, dužni su u razdoblju od 02.09.2019. godine, do najkasnije 

16.09.2019. godine, javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i 

potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, jer će se u protivnom 

smatrati da su nakon proteka roka od 16.09.2019. godine, odustali od upisa djeteta u 

program vrtića. 

III. 

     Djeca koja nisu upisana u Dječji vrtić Ludina za ped.god. 2019./2020. stavljaju se na listu 

čekanja dok se ne stvore uvjeti za upis : dob djeteta, odnosno dok se ne oslobodi mjesto u 

Dječjem vrtiću Ludina. 

Ukoliko se ne oslobodi dovoljno mjesta za upis djece sa liste čekanja kroz pedagošku godinu 

2019./2020., potrebno je ponovo predati Zahtjev za upis  u mjesecu svibnju 2020. g. 

 

LISTA ČEKANJA: 

1. 201912 

2. 201913 

3. 20191 

4. 20197 

5. 201915 

 

Ob r a z l o ž e n j e 

 

Dječji vrtić Ludina, Crkvena 1, 44316 Velika Ludina je dana 06.05.2019.g  objavio je Oglas o 

upisu djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2019./2020.,a koji je obavljen u razdoblju od 

06.05.do.24.05.2019. godine. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno devetnaest 

(19) zahtjeva roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u program vrtića. 

 Nakon provedenog upisnog postupka prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina ,u program ovog Vrtića su upisana 

djeca kako je sve riješeno točkom I. ovog Rješenja.  

          Isto tako,prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću Ludina, djeca koja nisu upisana u u program ovog Vrtića ,stavljaju se na listu 

čekanja kako je riješeno točkom III. ovog Rješenja. 



 Točkom II. ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji dužni javiti se 

odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano, te potpisati Ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati 

da su nakon proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića. 

 Sve naprijed je riješeno sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima. 

Pouka o pravnom lijeku: 

             Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 

petnaest (15) dana, računajući od dana oglašavanja rezultata upisa. 

Žalba se podnosi na adresu Dječjeg vrtića Ludina, Crkvena 1, 44316 Velika Ludina. 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LUDINA 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                        Dječjeg vrtića Ludina    
                                                                                                        Dejan Faltis,vr 

 

 

 

 

 

 

 

 


