
GRAD  SPLIT 
Dječji vrtić CVIT MEDITERANA 
21000 Split, Tršćanska 29 
KLASA: 601-01/12-01-156 
Ur.broj:2181-172-12-2 
U Splitu, 16.05.2012.god. 
 

Na temelju čl.20.st.2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07), 
čl.3.i 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada 
Splita  (Službeni glasnik Grada Splita 10/11) ,te Uputa za provođenje postupka upisa djece u 
predškolske ustanove Grada Splita u ped. 2012./13.god, Dječji vrtić Cvit Mediterana, dana 
16.05.2012.g. donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o ispravci tehničke greške 

 
1. Ispravlja se tehnička greška u Odluci o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića CVIT 

MEDITERANA za ped. 2012./13.god., od 11.05.2012.g., i to na stranici 2.- UPISANA DJECE 
U JASLICE -mješovite 10-satni program, objekt OBLUTAK , na način da se briše red.br.15. , 
tako da red.br. 16. sada postaje red.br.15. itd., te uz objekt Oblutak  umjesto red.br.od 1.-22., 
sada stoje red.br.od 1.-21. 

2. Ovaj Zaključak proizvodi pravni učinak od dana kada proizvodi pravni učinak i Odluka iz 
točke 1.ovog Zaključka. 

3. Ispravak iz točke 1.ovog Zaključka bit će upisan u izvornik Odluke  u obliku bilješke. 
4. Ovaj Zaključak bit će objavljen na web stranici Dječjeg vrtića Cvit Mediterana. 
 

OBRAZLOŽENJE 
Utvrđena je tehnička greška u Odluci o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića 

CVIT MEDITERANA za ped. 2012./2013.god, i to kako je označeno u točki 1. ovog Zaključka. 
Zahtjev za upis djeteta pod red.br. 15. Bepo Panadić ne sadrži svu obveznu dokumentaciju kako je 
određeno čl.3. uvodno citiranog Pravilnika, odnosno dokaz o prebivalištu na području Grada Splita 
(ne stariji od 3 mjeseca) za dijete i oba roditelja. Greškom je kod unosa podataka upisano da sadrži 
svu obveznu dokumentaciju, te je ovim Zaključkom bilo potrebno odlučiti kao u točki 1., odnosno 
na stranici 2. Odluke o upisu , u mješovitim jaslicama u objektu Oblutak brisati s popisa red.br. 15, 
tako da popis sada sadrži redne brojeve od 1 do 21. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
Dostavlja se: 
1. obitelj Panadić 
2. pismohrana 


