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Dječji vrtić Imotski 
Fra Stjepana Vrljića  15 
21260 Imotski  
KLASA:601-02/22-05/106 

URBROJ:2129-01/04-22-01 

IMOTSKI, 28.04.2022.G. 

 

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97; 

107/07 i 94/13)   i članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića Imotski uz suglasnost Gradonačelnika Grada Imotskoga i načelnika općine 

Proložac Donji , na sjednici  održanoj 26.04.2022.g. donijelo je 

ODLUKU O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA PEDAGOŠKU 

2022./2023. GODINU 

 

1. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 

Prijave za upis djece podnose se od 12. do 20. svibnja 2022.godine. 

Upis djece provodi se podnošenjem e – Prijave za upis putem aplikacije Središnjeg državnog 

ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske. 

2. VRSTE PROGRAMA 

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao: 

- Redoviti 10 – satni  program  - cjelodnevni ( jaslice ) 

- Redoviti 10 – satni program – cjelodnevni (vrtić) 

- Redoviti   6 – satni program – poludnevni (vrtić) 

 

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.kolovoza tekuće kalendarske 

godine navrše 1 godinu života. 

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.kolovoza tekuće  kalendarske 

godine navrše 3 godine života. 

 

3. UVJETI UPISA  

Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 
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                         Dokumentacija za upis 

1. Za dijete:    - izvadak uz matice rođenih djeteta i   Potvrda o obavljenom sistematskom 

zdravstvenom pregledu – provjera urednog cijepljenja (ne starije od mjesec dana od 

dana podnošenja Prijave) 

2. Dokaz prebivališta za članove kućanstva: 

- Potvrda / elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Imotski za sve članove 

zajedničkog kućanstva 

3. Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: 

- Rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata 

4. Za dijete zaposlenog/ih roditelja koji koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog 

iskustva ili javnog rada  odnosno roditelj koji ostvaruje prihod : 

-  potvrdu / elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 

- Za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda s prijevodom na hrvatski 

jezik kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica 

mirovinskog osiguranja temeljenog na radu 

5. Za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika: - potvrda  HZZ-a ili  elektronički 

zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec 

dana od dana podnošenja Prijave) 

- Rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine 

6. Za dijete samohranog roditelja:  

- Elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana od 

dana podnošenja prijave ) 

- Smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili 

- Potvrda o nestanku drugog roditelja ili 

- Drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava 

dijete   

7. Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): 

- Elektronički zapis/ izvadak iz matice rođenih roditelja( ne stariji od mjesec dana od 

dana podnošenja Prijave) i  

- Presudu o razvodu braka ili  

- Odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili 

- Izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri  Centru za socijalnu skrb  

ili 

- Drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu 

8. Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: 

- Potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta ( ne starija od mjesec dana od 

dana podnošenja Prijave) 
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9. Za dijete iz obitelji s troje i više  malodobne djece ili dvoje djece predškolske dobi  

- Rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu 

10. Za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu  

- Ispunjeni obrazac (nalazi se na  Web stranici vrtića) 

11. Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:  

- Rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb (osobno donijeti u vrtić)  

12. Za dijete korisnika doplatka za djecu: 

- Rješenje ili  potvrda elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu 

(osobno donijeti u vrtić ako nema na aplikaciji) 

13. Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: 

- Preporuka Centra za socijalnu skrb (osobno donijeti u vrtić) 

14. Za dijete s teškoćama: 

- Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja (osobno donijeti u vrtić) 

Prijavi se obvezno mora priložiti sljedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem 
sustava e-Građani:     DOKUMENTI SE NALAZE NA WEB STRANICI VRTIĆA I POTREBNO IH JE 
DONIJETI U CENTRALNI VRTIĆ IMOTSKI NA ADRESU FRA STJEPANA VRLJIĆA 15 
 

1.  zahtjev za upis djeteta(djece)  u gornjem desnom  kutu roditelj sam upisuje  
šifru djeteta, odnosno identifikacijski broj  radi zaštite podataka djeteta  

2.  sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu 
teškoću; 

 3.    potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera 
urednog cijepljenja), ne starija od mjesec dana; 

4. ispunjen obrazac inicijalnog upitnika Dječjeg vrtića Imotski  namijenjenog 
roditelju (nije potrebno ispunjavati upitnik u sustavu e-Upisa); 

                    5.    obrazac za ostvarivanje prednosti  ( za roditelje koji već imaju dijete/djecu u 
vrtiću) 
 

NAPOMENA: 

- Roditelj je dužan u upisnom roku predati e – Prijavu s potpunom dokumentacijom 

- E – Prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati 

- E – Prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih 

dokumenata 

- Ustanova zadržava pravo od roditelja zatražiti dostavu i uvid u izvornike 

dokumenata 

 

4. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU  

Prednost pri upisu sukladnu odluci osnivača ostvaruje dijete koje:  

https://www.rivrtici.hr/sites/default/files/datoteke/upitnik_maestral_2021_-_novo.pdf
https://www.rivrtici.hr/sites/default/files/datoteke/upitnik_maestral_2021_-_novo.pdf
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- Zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Imotskom ili općini Proložac Donji 

najmanje 6 mjeseci ( prema posljednjim izmjenama  i dopunama Pravilnika o 

upisima u Dječji vrtić Imotski)  

- Dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Imotskom ili 

općini Proložac Donji i državljani su Republike Hrvatske  

- Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o 

njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu 

Imotskom ili općini Proložac Donji 

 

5. RED PRVENSTVA  

Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva (razrađenom 

metodom bodovanja u članku 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski ) sukladno 

zakonu:  

1. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata 

2. Djeca s teškoćama 

3. Djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje 

4. Djeca zaposlenih roditelja 

5. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 

6. Djeca iz obitelji s troje ili više djece 

7. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta programima i odgojnim 

skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva 

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. 

6. NAČIN PROVOĐENJA UPISA 

Podnošenje e – Prijave  

Upis djece provodi se podnošenjem e – Prijave za upis putem aplikacije Središnjeg 

državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske. 

NAPOMENA 

- UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI  DONIJELO JE  DANA 

26.4.2022. ODLUKU  DA SE DJECA S PODRUČJA OPĆINE PROLOŽAC 

DONJI MOGU  UPISATI SAMO U  PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC DONJI 

 

LISTA REDA PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA UPISA I LISTA S KONAČNIM 

REZULTATIMA UPISA 
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- Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa koje utvrđuje prijedlog Liste 

reda prvenstva s rezultatima prijava upisa slijedom provedenog natječaja za upis djece 

- Roditelj ima pravo prigovora na  Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo 

dijete u roku od 3 dana od objave Liste reda prvenstva 

- Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Ustanove nakon čega se utvrđuju konačni 

rezultati upisa i objavljuje Lista s konačnim rezultatima upisa 

- Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa i Lista s konačnim rezultatima upisa 

objavljuju se pod šiframa koju roditelj napiše u desnom kutu zahtjeva za upis 

 

Ugovor o pružanju usluga roditelju uručuje se početkom pedagoške godine u skupini  od 

strane odgajatelja ili na roditeljskom sastanku , uz  nalog za  plaćanje upisnine  

- Roditelj – korisnik usluga dužan je podmiriti sva dugovanja za drugo dijete koje koristi 

ili je koristilo usluge ustanove. 

RADI UPOZNAVANJA PSIHO-FIZIČKOG RAZVOJA VAŠEG DJETETA POTREBNO JE ZAJEDNO S 

DJETETOM DOĆI NA INICIJALNI RAZGOVOR KOJEGA  ĆE PROVODITI STRUČNI SURADNICI 

NAKON PODNOŠENJA VAŠEG ZAHTJEVA ZA UPIS. O TERMINU INICIJALNOG RAZGOVORA 

OBAVIJESTITI ĆEMO VAS NAKNADNO. 

7. OBJAVA REZULTATA UPISA 

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama 

Ustanove i oglasnoj ploči  vrtića 06.lipnja 2022.g. 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči 

sjedišta najdalje 17.lipnja 2022.g. 

8. OBJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE 

Temeljem Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Imotski za pedagošku 

2022./2023. godinu koju donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, objavit će se natječaj 

za upis djece na mrežnim stranicama Ustanove.  

 

 

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

          MLADEN MAJIĆ 
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