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Na temelju članka 1.a, članka 35. stavka 1., podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju  ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 43. stavka 1. Zakona 

o općem upravnom postupku („Narodne novine" br 47/09), Pravilnika o upisu i mjerilima upisa 

djece u Dječji vrtić „Trogir“ Klasa: 012-04-01/17-01/116 Urbroj: 2184-17-17-1 od 05. travnja 

2017. te suglasnosti gradonačelnika Grada Trogira Klasa: 601-01/21-01/9 Urbroj: 2184/01-

30/01-21-2 od 4. svibnja 2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, sukladno odluci 

donesenoj na svojoj 59. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2021. raspisuje                         

  

N A T J E Č A J 

 

ZA UPIS DJECE U JASLICE I VRTIĆE  

DJEČJEG VRTIĆA“TROGIR” TROGIR  

ZA PEDAGOŠKU  2021/2022. GODINU 

 

 

I. 

 

Dječji vrtić “Trogir” Trogir objavljuje popis postojećih objekata i programa za pedagošku 

godinu 2021/2022.: 

 

1. Područni objekt "Maslina" Trogir - Čiovo, Sv. Petra 8 

a)   10-satni jaslički program, djeca od godinu do tri godine života (od 6,00 do 16,00) 

b)   10-satni jaslički program, djeca od godinu do tri godine života (od 6,00 do 16,00) 

c)   10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

d)   10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

 

2. Područni objekt "Vrabac" Trogir - Grad, Hrvatskih mučenika 29 

a) 10-satni vrtićki Redoviti dramsko-scenski program, djeca od 4 godine do polaska u školu (od 

6,00 do 16,00) 

b) 6-satni jutarnji vrtićki Posebni program katoličkoga vjerskoga odgoja, dobno mješovita 

odgojno-obrazovna skupina (od 7,00 do 13,00)  

c) 5-satni popodnevni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 14,00 

do 19,00) 

3.   Područni objekt „More“ Trogir – Travarica, Balančane 12 

a)   10-satni  jaslički program, djeca od godinu do tri godine života (od 6,00 do 16,00) 

b)   10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

 

4.   Područni objekt "Ribola" Trogir - Travarica, Ulica dr. F. Tuđmana 16  

a) 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

b) 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina  (od 6,00 do 16,00)                                                 

 

5.   Područni objekt "Maslačak" Trogir - Naselje, Kneza Trpimira 41  

a) 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

b) 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

c) 6-satni jutarnji vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 7,00 do 

13,00) 
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d) 5-satni popodnevni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 14,00 

do 19,00) 

 

6.    Matični objekt „Leptirić“ Trogir - Plano, Cesta Plano 70 

a)   10-satni jaslički program, djeca od godinu do tri godine života (od 6.00 do 16.00) 

b)   10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

c)    5-satni vrtićki Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju, dobno mješovita     

       odgojno-obrazovna skupina (od 7,30 do 12,30) 

 

7.    Područni objekt "Sunce" Trogir - Žedno, Žedno b.b. 

a)    10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

b)    6-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 7,00 do 13,00) 

 

Slobodnih mjesta za upis djece nema u niže navedenim programima koji se provode u 

objektima: 

Područni objekt „More“ Trogir – Travarica, Balančane 12 

- 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 6,00 do 16,00) 

Područni objekt "Maslačak" Trogir - Naselje, Kneza Trpimira 41  

- 10-satni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina  (od 6,00 do 

16,00)                                                

-  5-satni popodnevni vrtićki program, dobno mješovita odgojno-obrazovna skupina (od 

14,00 do 19,00) 

 

U jaslice i vrtiće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir za pedagošku godinu 2021/2022., uz upisanu 

djecu  u prethodnoj pedagoškoj godini, utvrđen je broj slobodnih mjesta za upis djece za 

pedagošku 2021/2022. godinu: 

 

 

UKUPAN BROJ SLOBODNIH MJESTA PO VRSTI I TRAJANJU PROGRAMA 

CJELODNEVNI 10 H JASLIČNI PROGRAM 22 

CJELODNEVNI 10 H VRTIĆKI REDOVITI PROGRAM 23  

28 CJELODNEVNI 10 H VRTIĆKI DRAMSKO SCENSKI PROGRAM 5 

POLUDNEVNI 6 H REDOVITI PROGRAM 8  

POLUDNEVNI 6 H PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA 8 

POLUDNEVNI 5 H REDOVITI POPODNEVNI PROGRAM 1 

POLUDNEVNI 5 H JUTARNJI PROGRAM POSEBNE ODGOJNE SKUPINE 

ZA DJECU S TUR 

1 

 UKUPNO:  68 

16 
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U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine puni jednu 

godinu života. 

U vrtićki program može se upisati dijete koje do 31. listopada tekuće godine puni tri godine 

života. 

 

 

II. 

 

 U jaslice i vrtiće iz članka I. prvenstveno se upisuju djeca čiji roditelji/udomitelji 

imaju prebivalište na području Grada Trogira. Za nepopunjena mjesta može se izvršiti upis 

djece čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište izvan područja Grada Trogira, 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. 

 

 Natjecanje za upis vrši se na temelju zahtjeva (www.vrtic-trogir.hr), putem aplikacije 

E-upisi koja se nalazi na mrežnoj stranici Vrtića. 

Iznimno,  roditelji/staratelji koji nisu u mogućnosti predati online zahtjev,  obrazac zahtjeva za 

upis mogu preuzeti na mrežnoj stranici Vrtića ili u vrtiću „Leptirić“ na adresi: Cesta Plano 

70, 21220 Trogir  te ga popunjenog zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom 

na navedenu adresu  ili staviti u poštanski sandučić koji se nalazi do  ulaznih vrata vrtića 

„Leptirić“. 

 Roditelji/staratelji koji predaju online zahtjev za upis predajom samog zahtjeva 

suglasni su s obradom njihovih podataka od strane Vrtića, a oni roditelji/staratelji koji nisu u 

mogućnosti predati online zahtjev daju suglasnost potpisivanjem obrasca zahtjeva. 

  

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA  

    

1.   ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“ TROGIR 

2.   UPITNIK ZA RODITELJE (obrazac je dostupan na mrežnoj stranici Vrtića i na mjestu       

 upisa u matičnom objektu „Leptirić“ na adresi: Cesta Plano 70; 21220 Trogir) 

3. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH (PRESLIKA) 

4. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA ILI PRESLIKE VAŽEĆIH 

OSOBNIH ISKAZNICA 

5.   POTVRDA NADLEŽNOG LIJEČNIKA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM          

 ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U 

 DJEČJI VRTIĆ  

 

Natječaj je otvoren od  11. svibnja 2021. – 18. svibnja 2021. 

                                  

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

                         

 

DODATNA DOKUMENTACIJA - DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU 

ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA 

 

1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata - preslika drugostupanjskog rješenja 

Ministarstva branitelja o statusu HRVI (pravomoćno rješenje) ili potvrda Ureda državne 

uprave o statusu HRVI 

2. Djeca zaposlenih roditelja: djeca oba zaposlena roditelja, djeca jednog zaposlenog 

roditelja, djeca samohranog zaposlenog roditelja, djeca čiji su roditelji redovni studenti ili 

je jedan zaposlen a drugi redovno studira - 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 

3. Djeca iz obitelji s troje ili više djece - preslike rodnih listova za svako dijete 

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

- liječnička dokumentacija - (nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra 

za socijalnu skrb) 

5. Djeca samohranih nezaposlenih roditelja -  preslika presude o razvodu braka, preslika 

smrtnog lista ili izvadka iz matice umrlih, preslika rodnog lista u koji nije upisano ime 

oca 
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6. Djeca u udomiteljskim obiteljima - sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o 

smještaju djeteta u udomiteljskoj obitelji 

7. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - 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 

8. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak - 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) 

9.    Djeca korisnika stalne pomoći Centra za socijalni rad - dokaz o primanju stalne pomoći         

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

 

 

Roditelji/staratelji koji imaju prebivalište izvan područja Grada Trogira 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.  

 

 

IV. 

 

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

upisa upoznaje Upravno vijeće. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni  27. svibnja 2021. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića (www.vrtic-

trogir.hr). 

 

 

V. 

 

 Protiv rješenja Povjerenstva o rezultatima natječaja podnositelji zahtjeva za upis imaju 

pravo žalbe/prigovora. 

 Žalba/prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Trogir” u roku 8 dana 

od dana objavljivanja rješenja o rezultatima natječaja (odnosno od 28. svibnja 2021. do 4. 

lipnja 2021.) putem pošte, može se predati osobno ili staviti u poštanski sandučić koji se 

nalazi do  ulaznih vrata vrtića na adresi: Cesta Plano 70, 21220 Trogir. 

 

 

 Upravno vijeće će o žalbi/prigovoru odlučivati rješenjem u roku od 8 dana po 

proteku roka za podnošenje žalbe, odnosno najkasnije do 14. lipnja 2021. 

 

 

VI. 
 

Roditelji/staratelji djece koja budu primljena, dužni su upisati djete u vrtić tj. 

potpisati Ugovor o korišenju usluga u Dječjem vrtiću “Trogir” Trogir.  
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Obavijest o vremenu u kojem će se potpisivati ugovori bit će naknadno objavljena 

na mrežnoj stranici Vrtića. 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

       Sonja Novak Mijić, v.r. 

 

 

 

  

Trogir, 11. svibnja 2021.  

Klasa: UP/I-034-01-01/21-01/01 

Urbroj: 2184-17-21-1 

 

 

 

 

 

 

  

 


