
 

 

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL 

Karlovačka 17 b                                                                                                                                       

47303 Josipdol 

 

KLASA:601-05/21-01/31 

URBROJ: 2133-80-01-21-01 

 

Josipdol, 10.05.2021. 

Temeljem čl. 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke o 

načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol KLASA: 021-05/18-01/06,     

URBROJ: 2133/13-04-04    od  27.travnja 2018 godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol 

objavljuje: 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL 

za pedagošku godinu 2021./2022.  

 

U Dječji vrtić Josipdol mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti do polaska u osnovnu 

školu, koja zajedno sa roditeljima imaju prebivalište na području Općine Josipdol. Prednost pri upisu  u 

vrtić ostvaruje se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol  

KLASA:021-05/18-01/06,  URBROJ:2133/13-04-04  od 27. travnja 2018. i Odluci o izmjenama i 

dopunama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol, KLASA: 021-

05/18-01/10, URBROJ:2133/13-04-18-33 od 30. Studenog 2018. 

 

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Josipdol otvoren je od 10.05.2021.-10.06.2021.godine. 

Zahtjevi za upis u sve programe i zahtjev za nastavkom korištenja usluga Vrtića mogu se preuzeti u na 

web stranici vrtića    https://dv-josipdol.hr 

 

U natječaju mogu sudjelovati djeca koja  su s 31.08. tekuće godine navršila godinu dana starosti i 

koja su uredno procijepljena.  

 

Broj slobodnih mjesta za upis u redoviti program  Dječjeg vrtića Josipdol  za pedagošku godinu 

2021./2022. ovisi o broju ispisane djece iz vrtića i uvjetima koje propisuje HZJZ vezano za epidemiju 

COVID-19 . 

                 

 

TIJEKOM JAVNOG NATJEČAJA DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL ZAPRIMA  

ZAHTJEVE ZA UPIS DJECE U : 

 

1-Redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol za djecu rane i predškolske dobi; 

 

2-Kraće tematske programe (Opća igraonica, sportska igraonica, folklorna igraonica i   engleska 

igraonica) za djecu od 3god. ili 4 god. do polaska u školu, ovisno o izabranom kraćem programu; 

 

3. Kraći program predškole -PROGRAM PREDŠKOLE; 

Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, program predškole obavezan je za svu djecu u 

godini prije polaska u osnovnu školu koja su rođena od  01.04.2015.-31.03.2016. i koja imaju 

prebivalište na području Općine Josipdol, a  nisu uključena u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol. 

 

 

 

https://dv-josipdol.hr/


 

 

 

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. Popunjen zahtjev za  upis 

2. Preslika rodnog lista djeteta 

3. Preslika domovnice djeteta  

4. Uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i oba roditelja 

5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 

Prilikom dostave zahtjeva i dokumentacije sva dugovanja prema Vrtiću i Osnivaču moraju biti 

podmirena. 

Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna ili su financijski troškovi nepodmireni, zahtjev za 

upis se neće razmatrati.  

Dokumentacija za utvrđivanje prednosti pri upisu: 

1. Preslika rodnih listova za svu malodobnu djecu u obitelji 

2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta i oba roditelja ne starije od 30 dana 

3. Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici 

4. Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja, izvadak iz matice nestalih 

5. Za samohrane roditelje javnobilježnička izjava da ne živi u izvanbračnoj zajednici 

6. Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika  Domovinskog rata 

7. Dokaz o tjelesnom oštećenju 

8. Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu 

9. Dokaz o status roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 

10. Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju oba roditelja 

11. Potvrda od poslodavca o smjenskom radu i odvojenom životu roditelja radi obavljanja poslova 

izvan mjesta stanovanja obitelji 

12. Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu 

13. Potvrda da je dijete već bilo na listi čekanja i nije ostvarilo upis u Vrtić 

14. Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama 

članka 6. Alineja 1. Državnog pedagoškog standard predškolskog odgoja I obrazovanja 

(“Narodne novine” broj63/08 I 90/10) 

15. Dokaz o status roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta. 

16. Preporuka i mišljenje Centra za socijalnu skrb 

17. Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Općine Josipdol rješenje o 

sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave(gradovi/općine)* 

*Ova dokumentacija uzima se u obzir ukoliko su zadovoljene sve potrebe za smještajem djece koja 

zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području općine Josipdol i  ukoliko još ima slobodnih mjesta u 

vrtiću. 



 

 

 

Samohranim roditeljem se smatra roditelj:  

• čiji je supružnik umro, nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici te sam skrbi i  uzdržava 

dijete  

• koji nije nikada bio u  braku  i ne živi u izvanbračnoj zajednici te sam skrbi i uzdržava dijete 

 

 

Zahtjevi s prilozima dostavljaju se u upravu Dječjeg vrtića Josipdol od 10.05.2021. do 10.06.2021. 

godine putem e-maila na adresu kontakt@dv-josipdol.hr ili na adresu Dječji vrtić Josipdol, 

Karlovačka 17b, 47303 Josipdol.  

Nakon zaprimanja zahtjeva roditelji će putem e-maila ili sms porukom dobiti šifru. 

 

Privremeni rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije do 25.06.2021. na oglasnoj ploči i na web stranici 

Dječjeg vrtića Josipdol, a konačni nakon isteka roka žalbi, najkasnije do 9.07.2021. 

 

Roditelj ili skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića Josipdol u roku 8 dana od dana oglašavanja privremenih rezultata upisa. Žalbu rješava Upravno 

vijeće u roku od 8 dana  od dana isteka roka na žalbe. 

 

Roditelji, odnosno skrbnici djece koja budu primljena, dužni su početkom pedagoške  godine upisati 

dijete u vrtić tj. sklopiti s Vrtićem Ugovor do 01.09.2021., iznimno do 15.09.2021. Roditelj koji se ne javi 

u vrtić radi potpisivanja Ugovora do navedenog datuma smatra  se da je odustao od upisa svoga djeteta. 

Prilikom potpisivanja Ugovora roditelj je obvezan predočiti Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu i 

presliku cjepnog kartona djeteta. 

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu i presliku cjepnog kartona djeteta roditelj je dužan prvog 

dana korištenja usluga predati odgojiteljicama u odgojnu skupinu u koju je dijete upisano.  

 

U periodu dok traje javni natječaj podnose se i Zahtjevi za nastavkom korištenja usluga Vrtića i 

dostavljaju se na e-mail adresu kontakt@dv-josipdol.hr ili na adresu Dječji vrtić Josipdol, 

Karlovačka 17b, 47303 Josipdol.  Nakon zaprimanja zahtjeva roditelji će putem e-maila ili sms 

porukom dobiti šifru. 

 

Uvjet za nastavkom korištenja usluga Vrtića je da su u trenutku predaje zahtjeva podmireni svi 

računi korisnika usluga koji su do tada izdani.  

 

 

                                                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE 

DJEČJEG VRTIĆA JOSIDPOL                                                                                                   
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