
Dječji vrtić Imotski 
Fra Stjepana Vrljića  15 
21260 Imotski  
IMOTSKI, 28.04.2022.G. 

 
 
Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), 
članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Imotski ,   sukladno Pravilniku o upisu djece u  Dječji  vrtić 
Imotski ,  sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2022./2023.,  na temelju suglasnosti 
Osnivača i odluke Upravnog vijeća  donesene na   06. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  
26.04. 2022.g.   Dječji vrtić Imotski objavljuje  
 

NATJEČAJ  
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg 

vrtića Imotski za pedagošku 2022./2023.godinu 
 
 
Prijave za upis djece podnose se od 12. do 20.svibnja 2022. godine putem aplikacije „ e- 
Upisi“ dostupne na portalu „ e – Građani „. 
 
 
I     Upis se provodi za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Imotski, znači djeca od 
navršenih 12 mjeseci života (do 31.08.tekuće godine) do polaska u osnovnu školu. 
II   Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području 
osnivača (Grad Imotski i općina Proložac Donji). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i 
roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te 
uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi. 
 
 

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 
 

III  UVJETI UPISA I NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU 

 

Informacije o uvjetima, ostvarivanjima prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa, 

nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Imotski( www.vrtic-imotski.hr)  ,a čine 

sastavni dio Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Imotski za 

ped.2022./2023.g 

 

 

IV REZULTATI UPISA 

 

http://www.vrtic-imotski.hr/


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

stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta  06.06.2022.g. 

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

ploči sjedišta CPO-a najdalje 17.06.2022.g. 

 
                      
 

Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 

DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI 021 841- 063;   

         021 843 - 310 

i na adresi centralnog Dječjeg vrtića Imotski, fra Stjepana Vrljića  15 
 
 
 
    
 Predsjednik UV-a:

 Mladen Majić 

 

SVI ZAHTJEVI SE PREDAJU U PROSTORIJE UPRAVE CENTRALNOG 

VRTIĆA  


