
Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica i članka 9. 
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 
Čarobna šuma Špišić Bukovica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica 
na 18. sjednici održanoj 02. prosinca 2021. godine donosi 

 

      ODLUKU 
o upisu djece u jasličku skupinu u Dječji vrtić Čarobna šuma Špišić Bukovica za 

pedagošku 2021./2022. godinu 

 

Članak 1. 

U Dječji vrtić Čarobna šuma upisuju se djeca od navršene prve do treće godine života, 
državljani RH s područja Općine Špišić Bukovica. 
 

Članak 2. 

U pedagoškoj 2021./2022. godini u vrtiću će se program ostvarivati u 1 (jednoj) jasličkoj 
skupini čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. 
Skupina će se formirati prema iskazanom interesu i potrebama roditelja i mogućnosti i 
kapacitetu vrtića. 
 

Članak 3. 

Ekonomska cijena usluga Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica iznosi 1.500,00 
kuna za svako dijete. 
Od ekonomske cijene iz stavka 1. dio plaćaju roditelji djeteta koje pohađa vrtić, a preostali 
iznos do pune ekonomske cijene sufinancira se iz proračuna Općine Špišić Bukovica. 
Cijena usluga Dječjeg vrtića za djecu upisanu u Dječji vrtić s prebivalištem na području Općine 
Špišić Bukovica koje plaćaju roditelji iznosi 450,00 kuna mjesečno, s time da ako imaju 
smješteno dvoje djece, za drugo dijete cijena usluge iznosi 360,00 kuna mjesečno, a ako imaju 
smješteno troje djece i više, oslobađaju se plaćanja usluge za treće i daljnje dijete. Roditelji koji 
nemaju prebivalište na području Općine Špišić Bukovica plaćaju punu ekonomsku cijenu ili 
sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi Osnivač. 
 

Članak 4. 

Međusobna prava i obveze Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica i korisnika 
usluga u vezi s usluga njege, odgoja i zaštite djece te obvezama plaćanja, regulirana su 
ugovorom o ostvarivanju programa njege, odgoja i zaštite djece zaključenim između Dječjeg 
vrtića Čarobna šuma i roditelja – korisnika usluga. 

 

Članak 5. 

Prijave za upis u vrtić se primaju od 04. do 10. prosinca 2021. godine, a ukoliko to 
dozvoljavaju smještajni kapaciteti, upis je moguć tijekom cijele pedagoške godine. Zahtjev za 
upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju ili preuzimaju na web stranicama 



Vrtića. Uz obrasce, roditelji prilažu i dokumentaciju sukladno Pravilniku o upisu djece i o 
mjerilima upisa u Dječji vrtić. 

Članak 6. 

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora na početku godine kada dijete prvi puta 
krene u dječji vrtić.  
 

Članak 7. 

U slučaju da se prijavi za upis više djece od smještajnog kapacitete, prednost pri upisu 
imaju djeca roditelja koji su u radnom odnosu, djeca u godini prije polaska u školu, djeca s 
teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja, djeca obitelji s troje i više djece. 
 

Članak 8. 

Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić 
Bukovica. 
   
 
 

Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Špišić Bukovica 

 
                                                                                     
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
                     Marijo Komar 
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