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Temeljem Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Oglasa za prijem djece u 
programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu u 
Dječji vrtić Domaljevac broj: UV-05-71/21 od 28.4.2021.godine, Upravni odbor 
Dječjeg vrtića Domaljevac r a s p i s u j e  

O G L A S  
za prijem djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 

2021./2022. godinu u Dječji vrtić Domaljevac 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS 

Pozivaju se roditelji ili skrbnici djece jasličke i vrtičke dobi da se prijave radi upisa 
djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagošku 2021./2022. 
godinu u Dječji vrtić. U jaslice se upisuju djeca od jedne godine do tri godine starosti 
uz uvjet da su prohodala. Prednost pri upisu ostvaruju djeca koja zajedno s oba 
roditelja imaju prebivalište na području općine Domaljevac-Šamac, a mogu i djeca čiji 
roditelji nemaju prebivalište na području općine Domaljevac-Šamac ukoliko ima 
dovoljno mjesta u odgojnim skupinama njihove dobne skupine. Zahtjevi za upis djece 
podnose se u zgradi Dječjeg vrtića Domaljevac, Ivana Maţuranić 10, od 30.4.2021. 
godine do 14.5.2021. godine radnim danom od 10:00 do 12:00 sati. Sve dodatne 
informacije o upisu djece moţete dobiti na broj 031/792-119 svakim radnim danom. 
Programi predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju se kao redoviti cjelodnevni 10-
satni program za djecu od jedne godine do polasku u školu. 
Mjesečna cijena cjelodnevnog boravka djece jasličke dobi iznosi 190,00 KM, a vrtićke 
dobi 140,00 KM. 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću Domaljevac: 

 ispunjen zahtjev za upis – preuzima se u vrtiću, 

 prijava prebivališta, 

 preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, 

 rodni list djeteta, 

 i svu dokumentaciju kojom dokazuju postojanje navedenih kriterija za prednost 
pri bodovanju: 

- potvrde o radnom statusu roditelja - potvrde o zaposlenju roditelja ili dokaz 
o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica, dokaz o statusu 
poljoprivrednika, 

- rješenje o invalidnosti roditelja, 
- rodne listove za ostalu djecu u obitelji, 
- liječničku potvrdu specijalista ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o 

teţoj bolesti roditelja, odnosno djeteta 



- preporuku ili rješenje ovlaštenog organa za djecu s poteškoćama u 
razvoju 

- liječničku potvrdu o redovnoj cijepljenosti djeteta i o općem psihofizičkom 
statusu djeteta 

- potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu  
- pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje 
- druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić. 

Obzirom da je broj mjesta u vrtiću ograničen, prednost pri upisu imaju ona 
djeca koja ispunjavaju sljedeće kriterije: 

1. Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi, a po preporuci Sluţbe za socijalni rad - izravan upis 

2. Dijete samohranog zaposlenog roditelja - broj bodova 10 
3. Dijete roditelja invalida ili teţe oboljelog roditelja, djeca ţrtava ili branitelja 

Domovinskog rata - broj bodova 10 
4. Dijete s oba zaposlena roditelja - broj bodova 8 
5. Dijete privremeno ili trajno rastavljenih roditelja - broj bodova 8  
6. Dijete iz obitelji s troje ili više djece, obitelj sa djecom sa poteškoćama - broj 

bodova 5 
7. Dijete sa poteškoćama, a po preporuci nadleţne sluţbe/Doma zdravlja - broj 

bodova 5  
8. Dijete u godini prije polaska u školu - broj  bodova 3 
9. Dijete iz obitelji s dvoje djece - broj bodova 3 

Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika čija djeca s početka nove pedagoške godine neće 
navršiti 1 godinu ţivota neće biti bodovana po navedenim kriterijima, već će biti 
uvršteni na konačnu listu sa ništa (0) bodova prema datumu rođenja djeteta, od 
starijeg ka mlađem. 
Pri upisu djeteta u vrtić, roditelji su duţni dostaviti svu dokumentaciju kojom dokazuju 
postojanje navedenih kriterija za prednost pri bodovanju. 

Postupak upisa djece u programe Vrtića provodi Povjerenstvo za upis koje 
imenovano Odlukom broj: UV-05-72/21 od 28.4.2021. godine. Povjerenstvo je duţno 
u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić objaviti 
odluku o rezultatima upisa. Rezultati upisa kao i lista čekanja sa imenima djece koja 
nisu ostvarila pravo upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Vrtića. 
Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelj zahtjeva za upis imaju 

pravo ţalbe. Ţalba se podnosi Upravnom odboru Vrtića u roku od 8 dana od dana 

objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči. 

Tijekom godine ne objavljuje se novi natječaj za upis djece u Vrtić već se djeca 

primaju na temelju podnesenih zahtjeva, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za 

upis ili ovisno o promijenjenim uvjetima koji utječu na broj bodova (zaposlenje 

roditelja, bolest ili drugi razlozi). 
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