
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA 

 

KLASA: 034-02/22-01/02 

URBROJ: 2145-05-01-22-2 

Lastovo, 26. svibnja 2022. godine 

 

  Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, članka 6. Pravilnika o 

upisu djecu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga te na temelju Plana upisa djece u 

Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. KLASA: 034-02/22-01/02, 

URBROJ: 2145-05-02-22-1 od 26. svibnja 2022. godine, v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova dostavlja sljedeću 
 

OBAVIJEST 

o upisu djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

I. 

 Upisi se provode za redoviti cjelodnevni osmosatni program jaslične i vrtićne 

odgojno-obrazovne skupine za pedagošku godinu 2022./2023., koja započinje 1. rujna 2022. 

godine, a završava 31. kolovoza 2023. godine. 

  Redoviti cjelodnevni osmosatni program - jaslična odgojno-obrazovna skupina 

namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do tri godine života. 

 Prag za upis u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu uzima se za dijete koje do 30. 

rujna tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši tri godine života. 

 Redoviti cjelodnevni osmosatni program - vrtićna odgojno-obrazovna skupina 

namijenjen je djeci od navršene tri godine života, odnosno djeci koja do 30. rujna tekuće 

godine navrše tri godine života, do polaska u školu. 

 Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu ne pohađaju vrtić. 

 

II. 

 Prvenstvo upisa u Dječji vrtić imaju djeca čiji najmanje jedan roditelj ima prebivalište 

na području Općine Lastovo, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati i djeca 

roditelja/skrbnika s prebivalištem na području drugih JLS-a. 

 Prednost pri upisu imaju djeca koja trenutno pohađaju Dječji vrtić i čiji će 

roditelji/skrbnici podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića u redovnom 

upisnom roku iz toče III. ove Obavijesti. 

 Djeca koja su se tijekom pedagoške godine 2021./2022. ispisala iz Dječjeg vrtića i 

koja su upisana izvan redovnog upisnog roka, za pedagošku godinu 2022./2023. ne ostvaruju 

prednost pri upisu već su u obvezi ponovnog upisa. 

 Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 



 

III. 

 Zahtjevi za upis, odnosno Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića 

zaprimaju se u prostoru Općine Lastovo, ured više stručne suradnice II, od 1. lipnja do 10. 

lipnja 2022. godine, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. 

 Zahtjev za upis, odnosno Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića podnosi 

se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Dječjem vrtiću ili na internetskoj stranici 

https://lastovo.hr/djecji-vrtic/ . 

 Uz Zahtjev za upis djeteta podnositelj Zahtjeva obvezno prilaže: 

 upisni upitnik za roditelje/skrbnike, 

 rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta 

ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju 

djeteta u maticama rođenih, 

 uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,  

 potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, 

 dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

 Radi ostvarivanja prednosti pri upisu, podnositelj Zahtjeva prilaže sljedeće dokaze-

dokumente: 

 za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog 

ministarstva o statusu, 

 za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog 

malodobnog djeteta u obitelji, 

 za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva, 

 roditelji/skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, obrta, 

samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni 

poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti 

dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu za prethodnu godinu – izvadak iz 

odgovarajućeg registra, 

 dijete koje živi samo s jednim roditeljem - fotokopije osobnih iskaznica ili 

potvrde nadležne policijske uprave o mjestu prebivališta oba roditelja i djeteta, 

 za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta 

Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u 

razvoju, relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta, 

 za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili 

drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, 

 za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete 

u udomiteljskoj obitelji, 

 za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu, 

 roditelji koji su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom 

statusu učenika ili studenta, 

https://lastovo.hr/djecji-vrtic/


 

 za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka 

Centra za socijalnu skrb. 

  

 Djeca – polaznici Dječjeg vrtića ne podliježu proceduri bodovanja i obnavljaju upis 

putem interne procedure, a roditelj/skrbnik djeteta koje je već upisano u Dječji vrtić dužan je 

u upisnom roku uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića priložiti: 

 preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika (obostrano), 

 potvrdu o sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (najkasnije do 30. rujna 2022). 

 

 Ako Dječji vrtić Biser Lastova bude u mogućnosti prema Planu upisa upisati svu 

prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

 

IV. 

 Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u vrtić.  

 Povjerenstvo će do kraja mjeseca lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića. 

 Podnositelj Zahtjeva koji nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu 

Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Biser Lastova u roku od 15 dana od dana objave rezultata. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od 

dana predaje žalbe. 

 Nakon objave rezultata upisa, roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti 

Ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem najkasnije do 1. rujna 2022. godine. 

 Ugovorom se definiraju prava i obveze ugovornih strana, mjesečni iznos cijene usluge 

koju podmiruje roditelj/korisnik usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u 

slučaju nepridržavanja odredbi ugovora. 

 

v.d. ravnatelja 

 

Nina Glumac, v.r. 

 

 

 

 

 

Razdoblje podnošenja Zahtjeva za upis, odnosno Zahtjeva za nastavak 

korištenja usluga Dječjeg vrtića je od 1. do 10. lipnja 2022. godine. 


