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             Kolegij gradonačelnika 

                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Predmet: Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika 
                 usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić 
                 - traži se suglasnost 
 
                 Ustanova Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić dostavila je Prijedlog Pravilnika o 
upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić 
Mažuranić. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97., 107/07., 94/13.) 
članak 1.a, Ustanova je dobila javne ovlasti.  
Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:  

- upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće 
dokumentacije, 

- izdavanje potvrda i mišljenja, 
- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik 

Kada dječji vrtić obavlja poslove kao javne ovlasti dužan je postupati prema odredbama 
Zakona o općem upravnom postupku. 
                Budući da je ovo akt koji donosi predstavničko tijelo predlažemo Gradonačelniku 
da se dostavljeni Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić uputi na suglasnost Gradskom vijeću. 
 
               U privitku dostavljamo Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i 
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić.               
                
               S poštovanjem, 
 
 
 

Pročelnica:  
               Dubravka Marković, prof. 
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