
 

 Na temelju članka 16. stavka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga te Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića Biser Lastova od 30. lipnja 2022. 

godine, Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Biser Lastova, dana 30.  lipnja 2022. godine, 

donosi 
 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA  

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 
 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da su temeljem Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Biser Lastova za 

pedagošku godinu 2022./2023. KLASA: 034-02/22-01/02, URBROJ: 2145-05-01-22-2 od 26. 

svibnja 2022. godine zaprimljena ukupno trideset četiri (34) Zahtjeva. 

 Za jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu zaprimljeno je jedanaest (11) Zahtjeva od čega 

pet (5) Zahtjeva za nastavak korištenja usluga te šest (6) Zahtjeva za upis. 

 Za vrtićnu odgojno-obrazovnu skupinu zaprimljena su dvadeset tri (23) Zahtjeva, od čega 

devetnaest (19) Zahtjeva za nastavak korištenja usluga te četiri (4) Zahtjeva za upis. 
 

Članak 2. 

 Prihvaćaju se svi Zahtjevi za nastavak korištenja usluga te svi Zahtjevi za upis djece u Dječji 

vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 Nakon utvrđenih rezultata upisa, jedno (1) je slobodno mjesto u jasličnu odgojno-obrazovnu 

skupinu, a u vrtićnu odgojno-obrazovnu skupinu nema slobodnog smještajnog kapaciteta. 
 

Članak 3. 

 Roditelji, odnosno skrbnici djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Biser 

Lastova za pedagošku godinu 2022./2023., dužni su od 8. kolovoza do 19. kolovoza 2022. godine 

javiti se u Općinu Lastovo, ured više stručne suradnice II. te potpisati Ugovor o pravima i obvezama 

u ostvarivanju redovitog programa Dječjeg vrtića Biser Lastova jer će se u protivnom smatrati da su 

odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić. 
 

Članak 4. 

 Ako roditelj, odnosno skrbnik nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu 

Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Biser Lastova u roku od 15 dana od dana objave rezultata. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana 

predaje žalbe. 
 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Lastovo, 30. lipnja 2022. godine    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

            Marinela Giljević, v.r. 


