
 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/22-10/01 

URBROJ: 2155-1-7/04-22-7 

Omiš,  03. svibnja 2022. godine 

 

 

Na temelju članka  1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / „Narodne novine“, 

broj:10/97.,107/07., 94/13., 98/19. / , članka 43. stavka 1. Zakona o općem upravnom 

postupku / „Narodne novine“, broj: 47/09. /, članka 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima 

upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja, a sukladno Planu upisa za 

pedagošku  2022/2023., godinu,  Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, 3. sjednici, održanoj 

dana 27. travnja 2022. godine, a na temelju suglasnosti Osnivača KLASA: 601-01/22-10/01 

URBROJ: 2181-7-04/1-22-2 od 29. travnja 2022. godine raspisuje: 

 

 

O  G  L  A  S  

za upis djece u dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ 

za pedagošku 2022/2023. godinu 
 

I. 

 

U dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ za pedagošku 2022/2023.  godinu, uz upisanu djecu  

u prethodnoj pedagoškoj godini,  objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece  po dječjim 

vrtićima/jaslicama kako slijedi: 

 

1. dječji vrtić „Potočić“, Četvrt kralja Zvonimira 5 - Omiš: 

- 8-satni jutarnji vrtićki program                                                                               7                   

- 6-satni poslijepodnevni  vrtićki program,                                                             6 

2. dječji vrtić „Visibaba“, Cetinska cesta 4 - Omiš 

- 10-satni vrtićki program,                                                                                         0 

- 3-satni vrtićki program,                                                                                           9 

3. dječji vrtić „Radost“, Vangrad 3 – Omiš 

- 10-satni vrtićki program sa spavanjem                                                                 0 

4. dječji vrtić „Pčelica“, Joke Kneževića 12 – Omiš: 

- 8-satni jutarnji vrtićki program                                                                              5 

- 8-satni turnirajući vrtićki program – turnus „A“                                                 3 

- 8-satni turnirajući vrtićki program – turnus „B“                                                 3 

- 6-satni poslijepodnevni vrtićki program                                                              9 



5. dječji vrtić „Galeb“, Put mostine bb – Omiš: 

- 10-satni jaslični program                                                                                        7 

- 8-satni jutarnji vrtićki program                                                                              3 

- 6-satni vrtićki program                                                                                            7 

6. dječji vrtić „Mali gusar“ – Omiš 

- 10 – satni jaslični program                                                                                     8 

- 10 – satni vrtićki program                                                                                      0 

7. dječji vrtić „Smilje“ – Gata: 

- 6-satni jutarnji vrtićki program                                                                              7 

8. dječji vrtić „Trešnjica“ – Tugare: 

- 8-satni jutarnji vrtićki program                                                                               0 

- 3- satni poslijepodnevni program                                                                          15 

9. dječji vrtić „Kamenčić“ – Kostanje: 

- 6-satni jutarnji vrtićki program                                                                              9 

- 6-satni poslijepodnevni vrtićki program                                                             13        

10. dječji  vrtić „Vrbica“ – Blato n/c: 

- 6-satni jutarnji vrtićki program                                                                               8 

11. dječji vrtić „Golubica“ - Kučiće 

- 6-satni jutarnji program                                                                                           8 

II. 

 

Oglas je otvoren od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine. 

 

III. 

 

U jaslice i vrtiće iz točke I. pravo upisa ostvaruju samo djeca čiji roditelji/udomitelji/skrbnici  

imaju: 

-  prebivalište na području Osnivača. i 

- uredan karton procijepljenosti djece/djeteta 

 

IV. 

Obavezna dokumentacija za upis: 

 

 preslik rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih djeteta, 

 uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta od MUPA-a  

  presliku osobnih iskaznica oba roditelja, 

 preslike knjižice cijepljenja djeteta, 

 liječničko uvjerenje djeteta / ne starije od 30 dana /, 

Dokazi kojima se utvrđuje prioritet pri upisu: 

 za zaposlene roditelje donijeti potvrde o podacima evidentiranim u Matičnoj 
evidenciji  Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 8 dana od dana 
podnošenja zahtjeva , 

 za roditelje na privremenom radu u inozemstvu ili pomorce donijeti dokumente na 
hrvatskom jeziku iz kojeg se vidi njegov radno-pravni status / ne stariji od 30 dana /, 



 za roditelje  koji su redovni studenti/učenici donijeti potvrdu visokoškolske/školske 
ustanove o statusu redovnih studenata/učenika, ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva za upis, 

 za djecu iz obitelji s troje ili više malodobne djece donijeti rodne listove  malodobne 
djece u obitelji, 

 za dokaz o težoj bolesti ili invalidnosti roditelja ili djeteta člana zajedničkog 
domaćinstva potrebno je donijeti liječničku potvrdu specijalista / Rješenje o stupnju 
invalidnosti /,  

 za dijete roditelja invalida Domovinskog rata donijeti Rješenje o postotku 
invalidnosti, 

 Rješenje nadležnog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju,  

 preporuke Centra za socijalnu skrb / teški socijalni uvjeti/, 

 za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presuda o razvodu braka,  

 za samohrane roditelje – smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku 
drugog roditelja ili dokaz da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, 

 za dijete čiji roditelji primaju dječji doplatak donijeti Rješenje o pravu na doplatak za 
djecu. 

V. 
 

Zahtjev s prilozima dostavlja se informatiziranim sustavom za prijavu i upis djece u Dječji vrtić  

isključivo putem sustava e-građani, i to od dana 12. do 20. svibnja 2022. godine sve preko 

poveznice  vrtici.e-upisi.hr.  

Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni. 

VI. 

 

Komisija za upis razmatra zahtjeve za upis te utvrđuje listu primljene djece sukladno broju  

bodova i to za svaki navedeni dječji vrtić-jaslice/program  za koji se traži upis. 

Rezultate upisa Komisija objavljuje javno na oglasnoj ploči svih vrtića. 

 

VII. 

Protiv Odluke Komisije za upis djece  o rezultatima upisa, podnositelji zahtjeva za upis imaju  

pravo žalbe Upravnom vijeću DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ. 

Žalba se podnosi u Upravu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, Četvrt Vrilo 1 – Omiš, u roku od 15 dana  

od dana objavljivanja rezultata upisa. 

 

VIII. 

 

Roditelj/udomitelj/skrbnik koji se ne javi u dječji vrtić u koji je upisano njegovo/a dijete/djeca radi 

potpisivanja IZJAVA / UGOVORA / u roku od 15 dana od dana početka pedagoške godine, smatra se 

da je odustao od upisa svoga/svoje  djeteta/djece. 

                                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                

                                                                                                             / Marija Perić /                

 

http://www.vrtici.e-upisi.hr/

