
DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Hrvatskih branitelja 4 

21 403 Sutivan 

KLASA: 601-01/22-01/03 

UR.BROJ: 2104/08-02-22-01 

 

Sutivan, siječanj 2022. 

 

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19) i temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima 

načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice te pravima i obvezama roditelja, sukladno 

Planu upisa za pedagošku godinu 2021./2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin na 

sjednici dana 27. siječnja 2022. raspisuje: 

OGLAS 

o provođenju postupka upisa u programe Dječjeg vrtića Babarin 

za 2021./2022. pedagošku godinu 

 

I 

Zahtjevi za upis primat će se od 31.01. zaključno do 09.02.2022.  

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine 

Sutivan za djecu koja navršavaju godinu dana života do 31.12.2021. 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja navedenim u zahtjevu za upis.  

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Babarin, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Babarin ili na web stranici Vrtića. 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju.  

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić. 

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati pedagoginji s ostalim 

dokumentima. 

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: 

             Dječji vrtić Babarin, Hrvatskih branitelja 4, 21 403 Sutivan 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 021/638-470 svakog radnog dana u 

radnom vremenu od 8:00-13:00 h. 



II 

Zahtjevi se mogu predati za slijedeće programe: 

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM 

-  za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.12.2021. (JASLIČNI PROGRAM DV 

BABARIN) 

- za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu (CJELODNEVNI 

VRTIĆKI PROGRAM) 

2. REDOVITI 6-SATNI PROGRAM 

- za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu (POLUDNEVNI 

VRTIĆKI PROGRAM) 

 

 

III 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: 

1. Popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u prostorijama Dječjeg vrtića 

Babarin i na web stranici Vrtića) 

2. Popunjeni i potpisani Upitnik za roditelje (obrazac dostupan u prostorijama Dječjeg 

vrtića Babarin i na web stranici Vrtića) 

3. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih - preslika i OIB djeteta 

4. Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja 

5. Potvrde o statusu zaposlenosti roditelja (potvrda s mirovinskog osiguranja) 

6. Za nezaposlene roditelje potvrda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

7. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić – sukladno 

članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, članku 54. Pravilniku o načinu 

provođenja imunizacije: preslika iskaznice imunizacije, a original na uvid; preslika 

zdravstvene iskaznice djeteta 

8. Potvrda o obavljenom pregledu kod doktora dentalne medicine 

 

 

 



IV 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U 

DJEČJI VRTIĆ BABARIN ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 

1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata 

 Rješenje Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti o 

invalidnosti u presliku – s klauzulom o pravomoćnosti 

2. Djeca  iz obitelji s troje ili više malodobne djece 

 rodni listovi za svu djecu 

3. Djeca zaposlenih roditelja 

 elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja 

 prosjek primanja za zadnja tri mjeseca do početka upisa u vrtić za oba roditelja, a 

za novouposlenog dokaz o prijavi HZZO-u i HZMO-u 

 elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za jednog roditelja 

 prosjek primanja za zadnja tri mjeseca do početka upisa u vrtić za oba roditelja, a 

za novouposlenog dokaz o prijavi HZZO-u i HZMO-u 

 rješenje HZZO-a o priznanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, koji ističe do 

kraja tekuće kalendarske godine za jednog roditelja 

4. Djeca s teškoćama  

 nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka 

drugog nadležnog tijela 

5. Jednoroditeljska obitelj  

 potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja  i preslika prijave na HZMO 

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

kućanstvu 

6. Samohranost 

 vidljivo iz rodnog lista 

 smrtni list za preminulog roditelja 

 potvrda o nestanku drugog roditelja 

 rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta 

7. Doplatak za djecu 

 rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu 

8. Udomljenje 

 sudska odluka (ne starija od godine dana) i rješenje Centra za socijalnu skrb o 

smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj 

9. Djeca u godini pred polazak u školu 

 rodni list 

 

 

 



V 

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama i web stranici dječjeg vrtića dana 15. 02. 

2022. 

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati. 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana 

objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

Roditelji /staratelji djece koja su polaznici Dječjeg vrtića Sutivan u pedagoškoj godini 

2021./2022. dužni su podmiriti sva dugovanja prema vrtiću. 

 

 

 


