
  
 

Na temelju čl. 3. i čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), čl. 43. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i čl. 3. Pravilnika o upisu i 

mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“, a sukladno Planu upisa za pedagošku 2018/2019. 

godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, sukladno odluci donesenoj na svojoj 12. 

sjednici održanoj dana 03. travnja 2018. raspisuje                         

  

 

N A T J E Č A J 

 
ZA UPIS DJECE U JASLICE I VRTIĆE  
DJEČJEG VRTIĆA“TROGIR” TROGIR  
ZA PEDAGOŠKU  2018/2019. GODINU 

 

 

I. 

 

 U jaslice i vrtiće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir za pedagošku godinu 2018/2019., uz 

upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se slijedeći broj slobodnih mjesta za 
upis djece: 
 
 
1. Dječji vrtić i jaslice "Maslina" Trogir - Čiovo, Sv. Petra 8 

a) 10-satni produženi jaslični program, djeca od godinu do tri godine života …….…….….......…....5 

b) 10-satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina…………….....0 

c) 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina...............................1 

d) 7-satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina.......................8 

 

2. Dječji vrtić "Vrabac"Trogir - Grad, Hrvatskih mučenika 29 
a) 10-satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina.........................0 

b) 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina…….......................6 

c) 7-satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina .......................6 

 

3. Dječji vrtić "Ribola" Trogir - Travarica, Ulica dr.F.Tuđmana 16, Ulica dr.F.Tuđmana  
a) 10-satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina……………….0                           

b) 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina ..............................6  

c) 5-satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina .......................5 

 

4. Dječji vrtić "Maslačak" Trogir - Naselje, Kneza Trpimira 41 
a) 10-satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina……………….2 

b) 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina ..............................3 

c) 7- satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina.......................6 

 

5. Dječji vrtić „Sunce“ Žedno, Žedno b.b. 
a) 10-satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina……….....……0 

b) 6/10 satni produženi vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina……...….....10 

 

6. Dječji vrtić "Pčelica" Okrug Gornji, Bana Jelačića 17 
a) 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina…………...............3 

b) 5-satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina .....................10 

 

 



 

II. 

 

 U jaslice i vrtiće iz članka I. prvenstveno se upisuju djeca čiji roditelji/udomitelji 
imaju prebivalište na području Grada/Općine gdje se nalaze jaslice/vrtić. Za nepopunjena 

mjesta može se izvršiti upis djece čiji roditelji/udomitelji imaju prebivalište izvan područja 

Grada/Općine gdje se nalaze jaslice/vrtić, ako uz zahtjev prilože suglasnost nadležnog tijela 

Grada/Općine na čijem području imaju prebivalište da će snositi troškove programa (umanjene 

za sudjelovanje roditelja/udomitelja) za to dijete. 

 

 

III. 

 

Pored programa iz članka I. u pedagoškoj 2018/2019. godini Dječji vrtić “Trogir” 

organizirat će pohađanje posebnog programa – engleski jezik.  

Navedeni program organizirat će se pod uvjetom da se prijavi najmanje desetoro djece.  

 

 

IV. 

 

 Natjecanje za upis vrši se na temelju zahtjeva koji se može dobiti u upravi Ustanove, 

Trogir – Čiovo, Sv. Petra 8 ili se može preuzeti na web stranici Vrtića (www.vrtic-trogir.hr). 

 

 Roditelji-udomitelji dužni su popunjenom zahtjevu priložiti (obavezna 
dokumentacija): 

1. upitnik za roditelje (dostupan na mjestu upisa i na web stranici Vrtića) 

2. rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika) 

3. potvrdu o prebivalištu za oba roditelja (preslike važećih osobnih iskaznica) 

4. potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta  

 

 

Pri upisu djece u  Dječji vrtić prednost ima dijete koje primjenom kriterija koji slijede 

ostvari veći ukupan broj bodova. 

 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:      
BODOVI:  
1.Djeca roditelja invalida Domovinskog rata             100 bodova 

2.Djeca zaposlenih roditelja: 

 - djeca oba zaposlena roditelja     70 bodova 

 - djeca jednog zaposlenog roditelja     10 bodova 

 -  djeca samohranog zaposlenog roditelja               70 bodova 

 - djeca čiji su roditelji redovni studenti  

    ili je jedan zaposlen a drugi redovno studira   70 bodova 

3. Djeca iz obitelji s troje ili više djece                                                         10 bodova 

4. Djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu integrirati na temelju  

    mišljenja stručne službe       10 bodova 

5. Djeca samohranih nezaposlenih roditelja     15 bodova 

6. Djeca u udomiteljskim obiteljima      10 bodova 

7. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu    20 bodova 

8. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak    10 bodova 



9. Djeca korisnika stalne pomoći Centra za socijalni rad   10 bodova 

             

 

Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi prvenstva utvrđuje se po 

datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu. 

                         

 
Roditelji/udomitelji koji se pozivaju na jedan ili više kriterija za ostvarivanje 

prednosti, zahtjevu za upis dužni su priložiti (dodatna dokumentacija): 
ad 1) preslika drugostupanjskog rješenja Ministarstva branitelja o statusu HRVI (pravomoćno 

rješenje) ili potvrda Ureda državne uprave o statute HRVI 

ad 2) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom statusu roditelja odnosno 

potvrda o statusu redovnih studenata, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis 

ad 3) preslike rodnih listova za svako dijete 

ad 4) liječnička dokumentacija (nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za 

socijalnu skrb) 

ad 5) preslika presude o razvodu braka, preslika smrtnog lista ili izvadka iz matice umrlih, 

preslika rodnog lista u koji nije upisano ime oca 

ad 6) sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljskoj 

obitelji 

ad 7) preslika rodnog lista za dijete u godini prije polaska u školu (do 01. 04. dijete puni 6 

godina); rodni list je već dio obvezne dokumentacije 

ad 8) rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak (ukoliko rješenje za tekuću godini nije 

zaprimljeno, prilaže se rješenje iz prošle godine i potvrda o predaji zahtjeva za tekuću godinu) 

ad 9) dokaz o primanju stalne pomoći za uzdržavanje (rješenje Centra za socijalnu skrb o 

primanju stalne pomoći za uzdržavanje) 

 

Roditelji/udomitelji koji imaju prebivalište izvan područja Grada/Općine gdje se nalazi 

vrtić/jaslice za kojeg traže upis dužni su priložiti suglasnost nadležnog tijela lokalne samouprave   

na čijem području imaju prebivalište da će snositi troškove programa (umanjene za sudjelovanje 

roditelja) za to dijete.  

 

 

V. 

 

 

 Natječaj je otvoren od  23. 04. 2018. – 09. 05. 2018.                                                   
 Zahtjev s prilozima predaje  se u upravi Dječjeg vrtića “Trogir”  (ured pedagoga), 
Trogir - Čiovo, Sv. Petra 8, radnim danom u vremenu od 8,00 do 18,00 sati. 
 

 

VI. 

 

 O provedbi natječaja i upisu djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece koje o rezultatima 

upisa upoznaje Upravno vijeće. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni  21. 05. 2018. 
Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnim pločama u svim objektima u 

kojima Vrtić provodi svoje programe i na web stranici Vrtića (www.vrtic-trogir.hr). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


