
 
 
 

Ovjera i datum primitka prijave 

 
 
 
 
 

 P  R  I  J  A  V  A 
 

ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ TIĆI 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
(IME I PREZIME DJETETA, OIB DJETETA) 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(OBJEKT U KOJI ŽELITE UPISATI DIJETE- matični Vrsar/ područni Funtana) 
 

Datum početka polaska vrtića  

 

Da li ima brata ili sestru u vrtiću: uzrast/ skupina 

 

 

 

NAPOMENA: 
 
- ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆI „TIĆI“ U VRSARU ILI PODRUČNI U FUNTANI PODNOSI SE JEDNA PRIJAVA. 
 
- RODITELJI/SKRBNICI U PRIJAVI NAVODE OBJEKT U KOJI ŽELE UPISATI DIJETE, PREMA PREBIVALIŠTU.  
 
- UPIS SE VRŠI PREMA KRITERIJIMA KOJE DONOSI OSNIVAČ. 
 
- UPIS SE VRŠI PREMA BROJU RASPOLOŽIVIH MJESTA POJEDINOG OBJEKTA, PREMA KONAČNOJ LISTI 
PRVENSTVA. 
 
- U SLUČAJU VEĆEG BROJA PRIJAVA ZA ODREĐENI OBJEKT, PREDNOST UPISA IMAJU DJECA KOJA IMAJU 
PREBIVALIŠTE BLIŽE ODABRANOM OBJEKTU. 
 
- RODITELJIMA/SKRBNICIMA ČIJA SU DJECA OSTVARILA PRAVO UPISA U DJEČJI VRTIĆ, A ISTA NE BUDU 
UPISANA U ŽELJENI OBJEKT, BIT ĆE PONUĐEN UPIS U DRUGI (PODRUČNI/MATIČNI)  OBJEKT UKOLIKO IMA 
SLOBODNIH MJESTA  



 

1. PODACI O DJETETU 

 

Ime i prezime djeteta ……………………………………………………………………………… 
 
Datum i mjesto rođenja ………………………………………………………………………….. 
 
Je li dijete do sada pohađalo vrtić…………………………………………………………… 
 
Ako je pohađalo, koji vrtić i u kojem razdoblju ……………………………………… 
 
Navedite vrtić koji želite da Vam dijete pohađa…………………………………….. 
 
Boravak u vrtiću potreban je od …………………….. do ……………………sati svakog radnog dana 
 
Razlozi zbog kojih podnosite prijavu o potrebi uključivanja djeteta u predškolsku 
ustanovu su sljedeći ( kratak opis) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. PODACI O RODITELJIMA / SKRBNICIMA 
 
MAJKA  OTAC 

 
Ime i prezime………………………………. 
……………………………………………………. 

Ime i prezime………………………………….. 
……………………………………………………….. 

OIB……………………………………………... 
 

OIB………………………………………………….. 
 

Zanimanje…………………………………… 
 

Zanimanje………………………………………. 
 

Zaposlena u ……………………………….. 
 

Zaposlen u ……………………………………… 
 

Adresa zaposlenja ………………………. 
……………………………………………………. 

Adresa zaposlenja …………………………… 
………………………………………………………… 

Tel/Mob .……………………………………. 
 
Email adresa:………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Tel/Mob ……….……………….................... 
 
Email adresa:………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

Adresa prebivališta (roditelja / skrbnika) 
DOKAZUJE SE KOPIJOM OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(poštanski broj, mjesto, ulica, telefon) 
 



 
 
 
 

3. PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA 
 

Ime i prezime Godina rođenja Rodbinski odnos Zaposlen (da/ne) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

 
 

 
 

Prilozi koji se prilažu prijavi :  
1. Preslika rodnog lista djeteta i OIB djeteta 
2. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o  
    radnom odnosu s OIB roditelja / skrbnika - izvornik. 
3. Liječničko uvjerenje - o obavljenom sistematskom pregledu djeteta  
    (izdaje djetetov pedijatar) – izvornik 
4. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika 
5. druge bitne činjenice (ukoliko ih Korisnik ima): 
- preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata 
- preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl., 
- preslika rješenja centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama 
- preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju 
- preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini 
- preslika dokaza o podstanarstvu  
 
Za  adekvatnu skrb o djetetu u vrtiću važna je  istinitost i potpunost podataka. Svojim potpisom  na kraju prijave 
jamčite navedeno. 

 
 
POTPIS MAJKE DJETETA: 
 
…………………………………………….. 

 
POTPIS OCA DJETETA: 
 
…………………………………………....



IME I PREZIME DJETETA:_______________________________ 
 
   
PODACI  O ZDRAVSTVENOM STANJU  I  OSOBITOSTIMA  RASTA I RAZVOJA DJETETA:  
 
Je li dijete redovno cijepljeno:   da - djelomično - ne  
Ukoliko nije cijepljeno,  navesti razlog   __________________________ 
 

 
Ime djetetovog liječnika ili pedijatra: -------------------------------------------- 
 

Specifičnosti  u navikama i ponašanju djeteta  (roditelj ispunjava ukoliko želi): 
 
 Često buđenje (nemiran san), noćne more,  nekontrolirano mokrenje u krevet, poremećaj 
kontrole stolice, loš apetit, prekomjerno uzimanje hrane, agresivnost,  povučenost, 
tvrdoglavost, plašljivost, preosjetljivost, hiperaktivnost, teško odvajanje  od roditelja,ostalo:   
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Ima li dijete govornih poteškoća  ------------------------------------. 
 
Je li dijete bilo ili je još uvijek na nekom specifičnom pregledu- obradi- tretmanu: da - ne 

 
 
Ukoliko jest, molimo Vas da u sklopu Prijave priložite postojeću  med.  dokumentaciju ( npr. 
nalazi i mišljenje logopeda, psihologa, liječnički nalazi i slično). 
Dokumentacija će se čuvati u Dječjem vrtiću i koristiti isključivo za potrebe praćenja i 
izvještavanja Vas roditelja o djetetovom razvoju i  napretku, neće se prenositi niti koristiti 
u druge svrhe. 
 

 

 

 ZAHVALJUJEMO! 

 

 

 
 



 

UGOVOR 
 
O USLUGAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA TE  PRAVIMA I OBAVEZAMA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG 

VRTIĆA TIĆI  
 

IZMEĐU DJEČJEG VRTIĆA TIĆI VRSAR, Aldo Negri 46, 52450 VRSAR, OIB 17421179332  KAO 
PROVODITELJA PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI I 

 

IME I PREZIME, OIB,  RODITELJA DJETETA POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA TIĆI  
 

…………………………………………………………………………………………………………………..(majka) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..   (otac) 
 

 

I   OVIM   PUTEM   IZJAVLJUJEM   DA   SU   MI   POZNATI   I   DA   PRIHVAĆAM  UVJETE 

        SMJEŠTAJA U  PREDŠKOLSKU USTANOVU S CILJEM SIGURNOSTI DJETETA: 

- dijete smije dolaziti i odlaziti iz ustanove isključivo u pratnji roditelja ili druge osobe, uz 
ovjerenu punomoć roditelja, u okviru radnog vremena predškolske ustanove; 

- osoba koja dovede dijete u ustanovu dužna je kod dolaska i odlaska javiti se odgojitelju; 

- pri upisu djeteta u ustanovu roditelj je dužan priložiti zdravstvenu dokumentaciju o 
eventualnoj bolesti djeteta ili smetnji u psihofizičkom razvoju;  

- neposredno nakon bolovanja djeteta, potrebno je priložiti liječničku potvrdu da je dijete 
zdravo 

- u slučaju nastanka bilo kakvih problema za vrijeme boravka djeteta u Predškolskoj 
ustanovi, roditelj je dužan odazvati se na suradnju po pozivu stručnih suradnika, a po 
potrebi isto pravo ima i roditelj u odnosu na ustanovu; 

- upoznati i poštivati odredbe Sigurnosnog i zaštitnog programa Dječjeg vrtića Tići i 
Protokola postupanja u kriznim situacijama, te Kućni red ustanove 

 

II    UJEDNO IZJAVLJUJEM DA SAM UPOZNAT SA SLIJEDEĆIM  PRAVILIMA KORIŠTENJA    

       USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI: 

- za boravak (prisutnost) djeteta u Predškolskoj ustanovi plaća se cijena koju svojom 
odlukom utvrđuje osnivač 

- za neopravdani izostanak djeteta roditelj nije oslobođen plaćanja usluge; 

- za dane kada je dijete odsutno zbog svoje bolesti, ili koristi godišnji odmor, roditelj plaća 
50% od utvrđene cijene i obvezan je do kraja tekućeg mjeseca Predškolskoj ustanovi 
dostaviti Liječničku ispričnicu za dijete, odnosno Potvrdu o korištenju godišnjeg odmora 
za sebe, ukoliko želi koristiti navedeni popust; 

- za vrijeme ljetnih i zimskih školskih praznika roditelj je u cijelosti oslobođen plaćanja 
cijene usluge, za dane kada je dijete odsutno iz vrtića 



- pravo na nižu cijenu obračuna usluge imaju roditelji u slijedećim slučajevima: 

- za drugo dijete koje pohađa Predškolsku ustanovu cijena se umanjuje za 15% 
- za treće i svako daljnje dijete koje pohađa Predškolsku ustanovu cijena se umanjuje za 

50% a umanjenje se ostvaruje putem soc. programa kojeg utvrđuje Općina, po 
odobrenom Zahtjevu kojeg roditelj podnosi  u općini u kojoj živi 

- za dijete s teškoćama u razvoju cijena se umanjuje za 50% 

- ukoliko prestaje potreba za korištenjem usluga Predškolske ustanove prije djetetova 
polaska u O.Š., roditelj je dužan dijete ispisati putem Ispisnice, u protivnom neće biti 
oslobođen plaćanja cijene usluge, iako dijete ne pohađa Predškolsku ustanovu; 

- usluge će se naplaćivati do 20-og u mjesecu za tekući mjesec, a po isteku navedenog roka 
zaračunavat će se zatezne kamate; 

- konačni obračun izvršit će se na kraju mjeseca prema evidenciji prisutnosti djeteta u 
Predškolskoj ustanovi i korigirati u slijedećem mjesecu; 

- u slučaju nepridržavanja gornjih pravila od strane roditelja-korisnika usluga, Predškolska 
ustanova dijete će ispisati iz ustanove. 

 
 
Upisi djece vrše se za pedagošku godinu, odnosno za razdoblje korištenja usluga 
predškolskog odgoja i obrazovanja od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće 
godine. 
 
Upravno vijeće raspisuje natječaj za upis djece tijekom svibnja svake godine, za upis 1. rujna 
tekuće godine. Obavijest o primljenoj djeci objavljuje se na oglasnim je pločama i web 
stranicama vrtića i Općina nakon 30.6. za tekuću godinu. 
 
Ova Ugovor u formalno pravnom smislu je važeći po potpisivanju obiju ugovornih strana,   s 
tim da jedan primjerak zadržava Predškolska ustanova, a jedan roditelj. 
U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Poreču. 
 

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj prijavi i 
priloženoj dokumentaciji točni, te ovlašćujem Dječji vrtić Tići Vrsar da iste ima pravo 
provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih 
podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o 
uslugama predškolskog odgoja.  
 
Vrsar  

       …………………………………… 
(datum) 
DJEČJI VRTIĆ TIĆI 
RAVNATELJICA: 

POTPIS OBA RODITELJA /SKRBNIKA 
  

………………………………………………………… 
Venis Gregurović ………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………. 



UGOVOR 
 
O USLUGAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA TE  PRAVIMA I OBAVEZAMA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG 

VRTIĆA TIĆI  
 

IZMEĐU DJEČJEG VRTIĆA TIĆI VRSAR, Aldo Negri 46, 52450 VRSAR, OIB 17421179332  KAO 
PROVODITELJA PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI I 

 

IME I PREZIME, OIB,  RODITELJA DJETETA POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA TIĆI  
 

…………………………………………………………………………………………………………………..(majka) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..   (otac) 
 

 

I   OVIM   PUTEM   IZJAVLJUJEM   DA   SU   MI   POZNATI   I   DA   PRIHVAĆAM  UVJETE 

        SMJEŠTAJA U  PREDŠKOLSKU USTANOVU S CILJEM SIGURNOSTI DJETETA: 

- dijete smije dolaziti i odlaziti iz ustanove isključivo u pratnji roditelja ili druge osobe, uz 
ovjerenu punomoć roditelja, u okviru radnog vremena predškolske ustanove; 

- osoba koja dovede dijete u ustanovu dužna je kod dolaska i odlaska javiti se odgojitelju; 

- pri upisu djeteta u ustanovu roditelj je dužan priložiti zdravstvenu dokumentaciju o 
eventualnoj bolesti djeteta ili smetnji u psihofizičkom razvoju;  

- neposredno nakon bolovanja djeteta, potrebno je priložiti liječničku potvrdu da je dijete 
zdravo 

- u slučaju nastanka bilo kakvih problema za vrijeme boravka djeteta u Predškolskoj 
ustanovi, roditelj je dužan odazvati se na suradnju po pozivu stručnih suradnika, a po 
potrebi isto pravo ima i roditelj u odnosu na ustanovu; 

- upoznati i poštivati odredbe Sigurnosnog i zaštitnog programa Dječjeg vrtića Tići i 
Protokola postupanja u kriznim situacijama, te Kućni red ustanove 

 

II    UJEDNO IZJAVLJUJEM DA SAM UPOZNAT SA SLIJEDEĆIM  PRAVILIMA KORIŠTENJA    

       USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI: 

- za boravak (prisutnost) djeteta u Predškolskoj ustanovi plaća se cijena koju svojom 
odlukom utvrđuje osnivač 

- za neopravdani izostanak djeteta roditelj nije oslobođen plaćanja usluge; 

- za dane kada je dijete odsutno zbog svoje bolesti, ili koristi godišnji odmor, roditelj plaća 
50% od utvrđene cijene i obvezan je do kraja tekućeg mjeseca Predškolskoj ustanovi 
dostaviti Liječničku ispričnicu za dijete, odnosno Potvrdu o korištenju godišnjeg odmora 
za sebe, ukoliko želi koristiti navedeni popust; 

- za vrijeme ljetnih i zimskih školskih praznika roditelj je u cijelosti oslobođen plaćanja 
cijene usluge, za dane kada je dijete odsutno iz vrtića 

- pravo na nižu cijenu obračuna usluge imaju roditelji u slijedećim slučajevima: 



- za drugo dijete koje pohađa Predškolsku ustanovu cijena se umanjuje za 15% 
- za treće i svako daljnje dijete koje pohađa Predškolsku ustanovu cijena se umanjuje za 

50% a umanjenje se ostvaruje putem soc. programa kojeg utvrđuje Općina, po 
odobrenom Zahtjevu kojeg roditelj podnosi  u općini u kojoj živi 

- za dijete s teškoćama u razvoju cijena se umanjuje za 50% 

- ukoliko prestaje potreba za korištenjem usluga Predškolske ustanove prije djetetova 
polaska u O.Š., roditelj je dužan dijete ispisati putem Ispisnice, u protivnom neće biti 
oslobođen plaćanja cijene usluge, iako dijete ne pohađa Predškolsku ustanovu; 

- usluge će se naplaćivati do 20-og u mjesecu za tekući mjesec, a po isteku navedenog roka 
zaračunavat će se zatezne kamate; 

- konačni obračun izvršit će se na kraju mjeseca prema evidenciji prisutnosti djeteta u 
Predškolskoj ustanovi i korigirati u slijedećem mjesecu; 

- u slučaju nepridržavanja gornjih pravila od strane roditelja-korisnika usluga, Predškolska 
ustanova dijete će ispisati iz ustanove. 

 
 
Upisi djece vrše se za pedagošku godinu, odnosno za razdoblje korištenja usluga 
predškolskog odgoja i obrazovanja od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće 
godine. 
 
Upravno vijeće raspisuje natječaj za upis djece tijekom svibnja svake godine, za upis 1. rujna 
tekuće godine. Obavijest o primljenoj djeci objavljuje se na oglasnim je pločama i web 
stranicama vrtića i Općina nakon 30.6. za tekuću godinu. 
 
Ova Ugovor u formalno pravnom smislu je važeći po potpisivanju obiju ugovornih strana,   s 
tim da jedan primjerak zadržava Predškolska ustanova, a jedan roditelj. 
U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Poreču. 
 

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj prijavi i 
priloženoj dokumentaciji točni, te ovlašćujem Dječji vrtić Tići Vrsar da iste ima pravo 
provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih 
podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o 
uslugama predškolskog odgoja.  
 
Vrsar  

       …………………………………… 
(datum) 
DJEČJI VRTIĆ TIĆI 
RAVNATELJICA: 

POTPIS OBA RODITELJA /SKRBNIKA 
  

………………………………………………………… 
Venis Gregurović ………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………. 
 


