
 

 

Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano;Tel: 052/449 472;Mob:091/4490005;OIB: 32498325979 

 

KLASA: 601-03/17-01/11 

URBROJ: 2167/03-54-31-16-02 

Višnjan – Visignano, 10. svibnja 2017. godine  
 

Na temelju Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić Višnjan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Višnjan  o b j a v l j u j e 
 

N A T J E Č A J 
za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2017./2018. 

 

 

1. NAZIV I SJEDIŠTE VRTIĆA:  Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a 52463 

Višnjan 

 

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA:   

      vrtićki program : 14  

      program jaslica: 14 

Natječaj sadrži: 

• mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis, 

• mjesto za predaju zahtjeva za upis, 

• rok za podnošenje zahtjeva, 

• naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, 

• mjesto objave rezultata upisa 

 

3. Zahtjev za prijem djece podnosi se preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno 

ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči 

Općine Višnjan i Dječjeg vrtića Višnjan, zaključno do 25. svibnja 2017. do 15.00 sati, u 

Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, Višnjan, poštom ili osobno ravnatelju. 

 

4. Prijem djece u Dječji vrtić obavlja  Povjerenstvo za upis djece, a njeni članovi su: 

1. ravnatelj Dječjeg vrtića 

2. stručni suradnik Dječjeg vrtića 

3. predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ili drugi član Upravnog vijeća po 

ovlaštenju Predsjednika 

Predsjednik povjerenstva čini ravnatelj Dječjeg vrtića. 

Povjerenstvo za prijem djece objaviti će Listu prvenstva s prijedlogom Odluke o upisu djece u 

vrtić najkasnije do 5.lipnja 2017. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan 

na službenim web stranicama Općine Višnjan: www. visnjan.hr. 

 

5. Roditelj ili skrbnik čiji je zahtjev za upis djeteta odbijen, ima pravo podnijeti prigovor 

Povjerenstvu za upis.  Rok podnošenja prigovora je 15 dana od dana oglašavanja Liste reda 

prvenstva.  

Predsjednik Povjerenstva za upis se u roku 15 dana od dana podnošenja prigovora obavezuje 

Rješenjem odgovoriti na prigovor i o tome izvijestiti Upravno vijeće u roku od 30 dana od 

zaprimanja istog.  



Roditelj ima pravo na žalbu na Rješenje svog prigovora Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 

dana od primitka istog. Upravno vijeće odlučuje o žalbi u roku 30 dana od prijema iste. 

Odluka po žalbi je konačna. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje osobno, 

na adresu sjedišta ustanove – Jože Šurana  2/a, Višnjan.  

 

6. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića.  

Dječji vrtić obvezan je oglasiti rezultate o upisima djece do 15. srpnja tekuće godine na 

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i službenim web stranicama: www.visnjan.hr. 

 

7. Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz Zahtjev za prijem djece u vrtić može 

izvršiti izravno Dječji vrtić Višnjan, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje 

indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija ne odgovaraju stvarnom stanju. 

 

8. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Višnjan sastavni je dio ovog teksta Natječaja. 

 

      

 

 

 UPRAVNO VIJEĆE  

                  Zamjenik Predsjednika 

                                                                                                        Upravnog vijeća: 

                                                                                                    

                                                                                                       Luana Poleis,mag.psych 


