
  

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  

djece u Dječji vrtić „Trogir“ KLASA: 601-02/22-02/101 URBROJ. 2181-13-7-22-1 od 23. 

ožujka 2022. te suglasnosti gradonačelnika Grada Trogira KLASA: 601-01/22-01/5  

URBROJ: 2181-13-50/01-22-2  od 4. svibnja 2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” 

(u daljnjem tekstu: Ustanova), sukladno odluci donesenoj na sjednici održanoj 10. svibnja 

2022. raspisuje                         

  

 

N A T J E Č A J 

ZA UPIS DJECE U JASLICE I VRTIĆE DJEČJEG VRTIĆA 

“TROGIR” ZA PEDAGOŠKU  GODINU 2022/2023.  

 

 

I. 

 U jaslice i vrtiće te posebne programe Dječjeg vrtića “Trogir”, za pedagošku godinu 

2022/2023., uz upisanu djecu  u prethodnim  pedagoškim godinama, na oglasnoj ploči 

Ustanove, Cesta Plano 70, Plano, Trogir i na mrežnoj stranici Ustanove:  

www.vrtic-trogir.hr 

objavljuje se sljedeći broj slobodnih mjesta za upis djece: 

 

   1. Matični objekt „Leptirić“ Cesta Plano 70, Plano, Trogir  

a) 10-satni jaslički program, djeca od godinu do 3 godine života (od 6.00 do 16.00) –  

7 slobodnih mjesta 

b) 10-satni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 6,00 do 16,00) –  

10 slobodnih mjesta 

c) 10-satni vrtićki program, djeca od 4 godine do polaska u školu (od 6,00 do 16,00) –  

9 slobodnih mjesta 

d) 5-satni vrtićki Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju,  djeca od 3 godine do 

polaska u školu  (od 8,00 do 13,00) –      

2 slobodna mjesta. 



 

 2. Područni objekt „Maslina" Sv.  Petra 8, Trogir   

a) 10-satni jaslički program, djeca od godinu do 3 godine života (od 6,00 do 16,00) –  

4 slobodna mjesta 

b) 10-satni vrtićki program (3 odgojno-obrazovne skupine), djeca od 3 godine do polaska 

u školu (od 6,00 do 16,00) –  

22 slobodna mjesta. 

 

 3. Područni objekt „Vrabac" Hrvatskih mučenika 29, Trogir  

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

školu (od 6,00 do 16,00) –  

8 slobodnih mjesta 

b) 6-satni jutarnji vrtićki Posebni program katoličkoga vjerskoga odgoja, djeca od 3 

godine do polaska u školu (od 7,00 do 13,00) –  

6 slobodnih mjesta 

c) 5-satni popodnevni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 14,00 do 

19,00) –  

8 slobodnih mjesta. 

 

 4. Područni objekt „More“ Balančane 12, Trogir   

a) 10-satni  jaslički program, djeca od godinu do 3 godine života (od 6,00 do 16,00) –  

9 slobodnih mjesta 

b) 10-satni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 6,00 do 16,00) –  

nema slobodnih mjesta. 

 

 

 5. Područni objekt „Ribola"  Dr.  F.  Tuđmana 16, Trogir 

a) 10-satni vrtićki program (2 odgojno-obrazovne skupine), djeca od 3 godine do polaska 

u školu (od 6,00 do 16,00) –  

4 slobodna mjesta. 

                                               

 

 

 



 

 6.    Područni objekt „Maslačak" Kneza Trpimira 4, Trogir   

a) 10-satni vrtićki program (2 odgojno-obrazovne skupine), djeca od 3 godine do polaska 

u školu (od 6,00 do 16,00) –  

3 slobodna mjesta 

b) 6-satni jutarnji vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 7,00 do 

13,00) –  

4 slobodna mjesta 

c) 5-satni popodnevni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 14,00 do 

19,00) –  

7 slobodnih mjesta. 

 

 

 7.    Područni objekt „Sunce" Franini 1, Žedno, Trogir 

a) 10-satni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 6,00 do 16,00) –  

8 slobodnih mjesta 

b) 8-satni vrtićki program, djeca od 3 godine do polaska u školu (od 8,00 do 16,00) –  

10 slobodnih mjesta.  

 

 

II. 

 U jaslice i vrtiće te posebne programe iz članka I. ovoga Natječaja, prvenstveno se 

upisuju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Osnivača - Grada Trogira.  

 

 Ukoliko ima slobodnih upisnih mjesta u određenim odgojno-obrazovnim 

programima Ustanove mogu se upisati i djeca čiji roditelji imaju prebivalište izvan 

područja Osnivača - Grada Trogira. U slučaju upisa djece čiji roditelji imaju prebivalište 

izvan područja Osnivača - Grada Trogira, roditelji su dužni prethodno priložiti suglasnost 

nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište da će uz 

njih i jedinica lokalne samouprave sudjelovati u troškovima programa. Ukoliko ne pribave 

navedenu suglasnost, roditelji plaćaju punu cijenu troškova programa sukladno Odluci o 

visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Trogira“ - ekonomska cijena (www.vrtic-trogir.hr). 

 

 



 

III. 

 Zahtjevi za upis djece zaprimat će se isključivo elektronički - online aplikacija, 

putem poveznice:  

https://upisi.vrtic-trogir.hr 

dostupnoj na mrežnoj stranici Ustanove:  

www.vrtic-trogir.hr 

od 11. svibnja 2022.  do 17. svibnja 2022. do 24:00 sata 

 

 

 Za upis djeteta roditelji su dužni priložiti sljedeće dokumente - obavezna 

dokumentacija: 

 

1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA -  sastavni dio aplikacije  

2. UPITNIK ZA RODITELJE - sastavni dio aplikacije 

3. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ZA DIJETE 

4. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA (MUP RH - PP 

TROGIR) kojim se dokazuje da su oba roditelja do dana objave Natječaja za upis djece 

prijavljena na adresi prebivališta koje je na području Osnivača - Grada Trogira 

(uvjerenje iz evidencije MUP-a PP Trogir ili elektronski zapis o prebivalištu iz sustava 

e-građani) 

5. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM 

PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U VRTIĆ ne stariju od 

mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis djeteta, izdaje nadležni liječnik - 

pedijatar 

6. ISKAZNICA IMUNIZACIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA - dokaz o urednoj 

procijepljenosti djeteta predškolske dobi. 

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


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

ostvari veći ukupan broj bodova. 

 

 KRITERIJI OPIS KRITERIJA 
BROJ 

BODOVA 

1. 
DJECA RODITELJA 

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

 

- 
90 

2. 
DJECA ZAPOSLENIH/ 

NEZAPOSLENIH RODITELJA 

Djeca oba zaposlena* roditelja 70 

Djeca jednog zaposlenog roditelja u 

jednoroditeljskoj obitelji 
70 

Djeca samohranog zaposlenog roditelja 70 

Djeca čiji su roditelji redovni studenti ili 

je jedan zaposlen, a drugi je redovni 

student 

70 

Djeca jednog zaposlenog roditelja, drugog 

nezaposlenog ili umirovljenog roditelja 
20 

Djeca oba nezaposlena ili umirovljena 

roditelja 
10 

3. 
DJECA IZ OBITELJI 

S VIŠE DJECE 

Djeca iz obitelji s dvoje djece 5 

Djeca iz obitelji troje ili više djece 10 

4. 

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU za 

čije uključivanje  u odgojno-obrazovni rad 

Ustanove može osigurati odgovarajuće uvjete 

Djeca s teškoćama u razvoju koja imaju 

nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela 

vještačenja 

15 

5. DJECA SAMOHRANIH  RODITELJA  15 

6. DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA  10 

7. 
DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U 

OSNOVNU ŠKOLU 
 20 

8. 
DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU  

DJEČJI  DOPLATAK 
 10 

9. 
DIJETE IZ OBITELJI S VIŠE DJECE 

UPISANIH U USTANOVU** 
 5 



* Pojam ,,zaposlen" odnosi se i na osobu koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog 

iskustva ili  javnog rada 

** Pojam “dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu” odnosi se na dijete kojem brat 

ili sestra nastavljaju s korištenjem usluga u sljedećoj pedagoškoj godini   

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

utvrđuje se po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu. 

                         

Roditelji koji se pozivaju na jedan ili više kriterija za ostvarivanje prednosti 

dužni su priložiti – dodatna dokumentacija: 

 Ad 1.) Djeca roditelja invalida Domovinskog rata - drugostupanjsko rješenje 

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

uprave o statusu HRVI 

 Ad 2.) Djeca zaposlenih/nezaposlenih roditelja: djeca oba zaposlena roditelja, djeca 

jednog zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji, djeca samohranog zaposlenog 

roditelja, djeca čiji su roditelji redovni studenti ili je jedan roditelj zaposlen a drugi je redovni 

student, djeca jednog zaposlenog roditelja, drugog nezaposlenog ili umirovljenog roditelja, 

djeca oba nezaposlena ili umirovljena roditelja - potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda 

za mirovinsko osiguranje o radnom statusu roditelja odnosno potvrdu fakulteta o statusu 

redovnih studenata ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis, potvrdu 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana od dana 

podnošenja Zahtjeva za upis, rješenje o razvodu braka, rješenje o priznavanju prava na 

mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine 

 Ad 3.) Djeca iz obitelji s više djece - rodni list za svako dijete 

 Ad 4.) Djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu integrirati na osnovu mišljenja 

stručne službe Ustanove - liječničku dokumentacija (nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela 

vještačenja Centra za socijalnu skrb) 

 Ad 5.) Djeca samohranih roditelja - smrtni list ili izvadak iz matice umrlih 

 Ad 6.) Djeca u udomiteljskim obiteljima - sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu 

skrb o smještaju djeteta u udomiteljskoj obitelji 

 Ad 7.) Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list za dijete u godini prije 

polaska u školu (do 1. travnja tekuće godine dijete s navršenih 6 godina) 



 Ad 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 

prethodne godine i potvrda o predaji zahtjeva za tekuću godinu) 

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

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

uzdržavanje). 

  

IV. 

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

rezultatima upisa upoznaje Upravno vijeće. 

Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije do 1. 6. 2022. na mrežnoj stranici 

Ustanove www.vrtic-trogir.hr te na oglasnim pločama u svim objektima Ustanove. 

 

V. 

 Roditelj ima pravo prigovora na Odluku Povjerenstva za upis u dijelu koji se odnosi na 

njegovo dijete. 

 Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Trogir” u roku od 8 dana od 

dana objave rezultata upisa  na e-mail: tajnistvo@vrtic-trogir.hr  

 Upravno vijeće će o prigovorima odlučivati Odlukom o prigovoru u roku od 8 

dana po proteku roka za podnošenje prigovora. 

 Odluka Upravnog vijeća je konačna. Odluka o prigovoru dostavlja se roditelju  putem 

e-mail adrese. 

 

VI. 

Roditelji novoprimljene djece, dužni su sklopiti ugovor o pružanju usluga ranog i 

predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi u roku koji Ustanova odredi. 

Obavijest o vremenu u kojem će se potpisivati ugovori bit će naknadno objavljena na 

mrežnoj stranici Ustanove. Ugovor potpisuju oba roditelja. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

       prof. Sonja Novak Mijić, v.r.  

Trogir, 11. svibnja 2022.  

KLASA: UP/I-034-01-01/22-01/1 

URBROJ: 2184-17-21-1 


