
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA       

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA 

Rudinska 8, 34000 Požega 

 

KLASA:601-02/22-08/8 

URBROJ:2177-1-9-05-22-3 

Požega, 11. svibnja 2022.g. 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 

107/07., 4/13. i 98/19.), članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, članka 10. Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega (KLASA: 003-05/22-02/1, 

URBROJ: 2177-1-9-05-22-1) ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega donosi Odluku o planu upisa djece 

u Dječji vrtić Požega za pedagošku godinu 2022./2023. i Dječji vrtić Požega oglašava  

 

JAVNU OBJAVU 

o upisu djece u programe Dječjeg vrtića Požega 

 pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Požege 

  

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS 

 

 Dječji vrtić Požega primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i 

obrazovanja putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“ 

 

od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine 

 

Roditelj koji prijavljuje dijete za upis podnosi e-Prijavu za upis putem aplikacije e-Upisi dostupne na 

portalu e-Građani koju je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske 

(u daljnjem tekstu: e-Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom i to za ostvarivanje sljedećih programa: 

 

1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU 

 

1.1.  za djecu koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju godinu dana života pa do 

 polaska u osnovnu školu: 

 

  - cjelodnevni 10-satni program u svim objektima Dječjeg vrtića Požega. 

 

U redoviti program jasličke dobi može se upisati dijete mlađe od dvanaest mjeseci života, ali pravo 

pohađanja programa stječe nakon što navrši dvanaest mjeseci života. 
 

2. POSEBNI I DRUGI PROGRAM 

 

2.1.  za djecu s posebnim interesima i potrebama  

- cjelodnevni 10-satni program prema koncepciji Marije Montessori 0-3 god. 

- posebni poludnevni program za djecu predškolske dobi s težim teškoćama u razvoju od navršene 

treće godine do polaska u školu 

 



 

2 
 

 

Prema planu upisa za 2022./23. u Dječji vrtić Požega možemo primiti:  

  - 106 djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu. 

 

U redoviti program jasličke dobi može se upisati dijete mlađe od dvanaest mjeseci života, ali pravo 

pohađanja programa stječe nakon što navrši dvanaest mjeseci života. 

 

U redoviti program vrtićke dobi može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši tri 

godine života. 

 

 

II. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada 

Požege za upis djece u redoviti program prednost će sukladno zakonu imati djeca: 

 

OPIS KRITERIJA BODOVI 

Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu na čijem se području 

nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se 

dokazuje status samohranog roditelja) 

30 

Djeca čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada dječjeg 

vrtića 

30 

Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja/skrbnika ili bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi 

30 

Roditelj i dijete iz jednoroditeljske obitelji imaju prebivalište/boravište u gradu na 

čijem se području nalazi dječji vrtić u koje se dijete upisuje 

30 

Djeca čiji roditelji boluju od teža bolesti ili invalidnost  (70% - invaliditeta), 

neizlječiva bolest 

25 

Djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata 25 

Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata utvrđen invaliditet od 80% - 

100% 

25 

Djeca samohranih roditelja 25 

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili 

student 

  20 

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena 20 

Dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem brata ili sestre koji živi u 

zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju) 

20 

Dijete maloljetnog roditelja ili dijete roditelja koji pohađa osnovnu ili srednju 

školu 

20 

Djeca čiji je jedan roditelj korisnik invalidske mirovine, a drugi zaposlen 20 

Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem ili redovnim studentom 20 

Preporuka Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični 

razvojni i/ili obiteljski čimbenici i sl. 

20 

Djeca čija s oba roditelja/skrbnika u smjenskom radu (dežurne službe)               5 

Djeca iz obitelji s troje ili više djece 5 

Djeca roditelja/skrbnika koji primaju dječji doplatak 5 

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 2 
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III. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS – OSNOVNI I DODATNI  

 

 

 Roditelj/skrbnik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o 

činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

1. za dijete: 

- rodni list za dijete koje se upisuje 

- potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta koje se upisuje, ne starija od   

          mjesec dana od dana podnošenja Prijave 

2. za dokaz prebivališta: 

- potvrda ili elektronički zapis prebivališta MUP RH, PU Požeško-slavonske ili  

          preslika osobnih iskaznica oba roditelja 

3. za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: 

- preslika rješenja o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata 

4. za dijete hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata 

      -           potvrda za roditelja o sudjelovanju u Domovinskom ratu 

5. za dijete zaposlenog ili zaposlenih roditelja: 

-          potvrde poslodavca o zaposlenju (pisana potvrda ili potvrda Hrvatskog zavoda 

za  mirovinsko osiguranje) (u daljnjem tekstu: HZMO)  

6. roditelji umirovljenici: 

- rješenje HZMO o mirovini i invalidskoj mirovini 

7. za dijete samohranog roditelja: 

- rodni list roditelja 

- smrtni list za preminuloga roditelja 

- potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se  

- dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete 

8. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): 

- rodni list roditelja 

- presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u  

          zajedničkom kućanstvu  

9. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redoviti studenti ili učenici: 

- potvrda fakulteta ili škole o redovitom školovanju 

10. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: 

   -     preslika rješenja ili potvrda nadležne područne jedinice Centra za socijalnu skrb 

11. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: 

-         rodni listovi za svu djecu 

12. za dijete korisnika doplatka za djecu: 

- preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za dijete za tekuću godinu 

13. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: 

- preporuka Centra za socijalnu skrb 

14. za dijete s teškoćama u razvoju: 

- preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb - nalaz i mišljenje 

jedinstvenog tijela vještačenja i/ili druga medicinska dokumentacija 

15. za dijete čiji roditelj boluje od teže bolesti, invalidnosti (min. 70%) ili neizlječive   

bolesti: 

- preslika rješenja o invalidnosti 

- medicinska dokumentacija 

16. za dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s bratom ili sestrom s teškim zdravstvenim 

stanjem 

-         preslika rješenja o invalidnosti 

- medicinska dokumentacija 

17. za dijete roditelja zaposlenog u dežurnoj službi 

   -  potvrda poslodavca o smjenskom radu dežurne službe 
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Dječji vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta 

dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje 

prednosti.  

Ukoliko Dječji vrtić utvrdi ne vjerodostojnost podataka, otkazat će pružanje usluga korisniku. 

 

 

Napomene:  
- roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom  

- nakon što istekne rok za predaju prijava neće biti moguće predati e-Prijavu 

- E-Prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata  

- ustanova zadržava pravo od roditelja zatražiti dostavu i uvid u izvornike dokumenata 

 

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA 

  

Privremena lista s rezultatima upisa biti će objavljenja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Dječjeg vrtića Požega 6. lipnja 2022. godine. 

Konačna lista upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Požega 

8. srpnja 2022. godine. 

 

Roditelj je dužan u roku za predaju prijava predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom.  

Nakon što istekne rok za predaju prijava neće biti moguće predati e-Prijavu. 

e-Prijava s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata.  

 

Roditelj nezadovoljan rješenjem o upisu svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 

petnaest dana od dana objave Privremene liste. 

 

 

V. UPIS 

 

Djeca upisana slijedom Javne objave počinju ostvarivati program od 1. rujna 2022. godine. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 


