
Dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice 

Ulica Petra Zoranića 4,  

23 243 Maslenica, Jasenice 

 

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 i mjerilima upisa u dječji vrtić 

„Ljubičica“ Klasa: 601-02/21-01/08, Ur.broj: 2198/21-01-21/01 od 13. listopada 2021. godine, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „Ljubičica“ Jasenice sukladno Odluci donesenoj na 04. sjednici, raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U JASLIČKU I VRTIĆKE SKUPINE, TE OBVEZNI 

PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA „LJUBIČICA“ JASENICE ZA PDAGOŠKU 

GODINU 2022./2023. 

I. 

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. kolovoza tekuće godine puni tri godine života.  

U obvezni program predškole upisuju se djeca rođena u razdoblju od 1. 04. 2016. do 31. 03. 2017.   

SKUPINA BROJ SLOBODNIH MJESTA 

 
JASLIČKA SKUPINA 

 
12 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA 
 

9 
 

 
STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA 

 
11 

 
OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE 

 
-- 

 

II. 

U jaslice i vrtić, te obvezni program predškole iz članka 1. prvenstveno se upisuju djeca čiji 

roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Općine Jasenice.  

Za nepopunjena mjesta može se izvršiti upis djece čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište izvan 

područja Općine Jasenice, ako uz zahtjev prilože suglasnost nadležnog tijela Grada/Općine na čijem 

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

roditelja/staratelja) za to dijete.  

 

III. 



Natjecanje za upis vrši se na temelju zahtjeva. Roditelji/staratelji obrazac zahtjeva mogu preuzeti na 

mrežnoj stranici vrtića (web stranica) ili u dječjem vrtiću „Ljubičica“ na adresi: Ulica Petra Zoranića 4, 

23 243 Maslenica, Jasenice, te ga popunjenog zajedno s potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti 

poštom ili donijeti na navedenu adresu. 

IV. 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA: 

1. Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice/Zahtjev za upis djeteta u obvezni 

program predškole dječjeg vrtića „Ljubičica“ Jasenice 

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

3. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/staratelja ili preslike važećih osobnih iskaznica 

4. Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu 

 

Natječaj je otvoren od 9. svibnja do 20. svibnja 2022. godine 

 

Ukoliko se sva djeca ne mogu upisati, pri upisu djece u dječji vrtić „Ljubičica“ prednost ima dijete koje 

primjenom kriterija koji slijede ostvari veći ukupan broj bodova. 

 

 KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:  

1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – 30 bodova 

2. Djeca zaposlenih roditelja/staratelja:  

- Zaposlena oba roditelja/staratelja – 20 bodova 

- Zaposlen jedan roditelj/staratelj – 10 bodova 

- Dijete samohranog zaposlenog roditelja/staratelja uzetog na uzdržavanje – 20 bodova 

3. Djeca u godini prije polaska u školu – 10 bodova 

4. Djeca s teškoćama u razvoju – 6 bodova 

5. Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – 5 bodova 

6. Dijete iz obitelji s troje ili više djece – 1 bod po djetetu 

7. Dijete roditelja/staratelja koji primaju dječji doplatak – 1 bod 

Ako dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po 

kriteriju starosti djeteta i to od starijeg prema mlađem. 

 

DODATNA DOKUMENTACIJA – DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTAVRIVANJE 

PREDNOSTI KOD UPISA 



1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog tijela 

kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata. 

2. Djeca zaposlenih roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije 

HZMO-a) za oba roditelja (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana 

za posrednika). 

3. Djeca s teškoćama u razvoju – pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb 

4. Djeca koja imaju specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za 

utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta. 

5. Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, 

odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili 

odgovarajuće roditeljske skrbi. 

6. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list za dijete 

7. Djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – rodni list, presuda ili rješenje 

nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike. 

8. Djeca iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno 

punoljetnu uzdržavanu djecu, kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece. 

9. Za treće dijete u obitelji ukoliko se prijavljuje u vrtić – potvrdu ili neki drugi dokaz da se roditelj 

ne nalazi na rodiljinom ili roditeljskom dopustu za to dijete, osim ako roditelj ne dokaže da taj 

dopust završava do 31. kolovoza tekuće godine. 

10. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg 

doplatka. 

Roditelji/staratelji koji imaju prebivalište izvan područja Općine Jasenice dužni su priložiti suglasnost 

nadležnog tijela lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište da će snositi troškove 

programa (umanjene za sudjelovanje roditelja/staratelja) za to dijete.  

V. 

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

upoznaje Upravno vijeće.  

Rezultati natječaja biti će objavljeni 30. svibnja 2022. godine na mrežnoj 
stranici i oglasnim pločama Vrtića. 

 

VI. 

Protiv rješenja Povjerenstva o rezultatima natječaja podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo 

žalbe/prigovora.  

Žalba/prigovor na Odluku o upisima podnosi se pisanim putem Upravnom vijeću, u roku od osam (8) 

dana od dana objavljivanja Odluke na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.  

Nakon isteka roka za žalbu/prigovora Upravno vijeće vrtića, u roku od 20 dana od isteka roka za 

podnošenje prijave za upis donosi odluku o konačnim rezultatima upisa koja se objavljuje na web 

stranici i oglasnoj ploči Vrtića. 



 

VII. 

Roditelji/staratelji djece koja budu primljena, dužni su upisati dijete u vrtić, odnosno potpisati Ugovor 

o korištenju usluga u dječjem vrtiću „Ljubičica“. Obavijest o vremenu u kojem će se potpisivati 

Ugovori bit će naknadno objavljeno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića.  

 

Predsjednica upravnog vijeća 

                                                                                                                                 Višnja Čirjak 

Maslenica, 09. svibnja. 2022.  

Klasa: 034-01/22-01 

Ur. Broj: 121-01/22-01/09 


