
Dječji vrtić Pčelica Bisag 
Upravno vijeće 
Bisag 24, 42226 Bisag 
KLASA: 601-01/22-01/18 
URBROJ: 2186-181-22-1 
Bisag, 21.03.2022.                                                                      
 
 
  

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 20. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 21.03.2022. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag  

za pedagošku godinu  2022./2023. 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2022./2023. godinu, kao i načini 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. 
 

Članak 2. 
Upisi za 2022./2023. godinu u Dječjem vrtiću realizirati će se od 04.04. do 08.04.2022. godine. 

 Odluku o upisu djece donijeti će Upravno vijeće DV Pčelica Bisag u skladu sa člankom 35. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 
Članak 3. 

U Dječji vrtić Pčelica Bisag upisuju se djeca koja će do 31.08.2022. godine navršiti jednu godinu 
života te do polaska u osnovnu školu. 

 
Članak 4. 

Programi se ostvaruju u odgojnim skupinama čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim 
standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja. 

 
Članak 5. 

Prednost pri upisu djece ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
te Odluci o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag (KLASA: 601-
01/19-01/02, URBROJ: 2186-023-01-19-1). 

 
Članak 6. 

Prednost pri upisu djece u redoviti program Dječjeg vrtića Pčelica Bisag imaju djeca s 
prebivalištem na području Općine Breznica. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području 
Općine Breznica sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene vrtića sukladno Odluci o cijeni, mjerilima upisa 
i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Roditelji koji nemaju prebivalište na području 
Općine Breznica plaćaju punu ekonomsku cijenu. 

 
 
 



Članak 7. 
Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je 

dostupan i na web stranici vrtića (www.dvpcelica.breznica.hr). 
Uz Zahtjev roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi: 

1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete koje se upisuje, 
2. Rodni listovi ili izvadci iz matice rođenih za svu ostalu djecu, 
3. Potvrda o prebivalištu djeteta, 
4. Preslika osobne iskaznice roditelja, 
5. Dokazi o činjenicama bitnima za ostvarivanje prednosti pri upisu: potvrda o radnom statusu roditelja, 
dokaz o statusu branitelja invalida, rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, rješenje o pravu 
na doplatak za djecu, medicinska dokumentacija za dijete s teškoćama u razvoju i dr., 
6. Potvrda Općine Breznica da su podmirene sve obveze prema Općini (za roditelje s područja Općine 
Breznica). 
 

Članak 8. 
Konačan popis upisane djece, na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Bisag 

objavljuje se na Internet stranici www.dvpcelica.breznica.hr i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag najkasnije do 15.04.2022. godine. 

 
Članak 9. 

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim Vrtićem Pčelica Bisag najkasnije 
do dana polaska djeteta u vrtić. 
 
 
                                                                                       
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
Stjepan Šafran 

 


