
DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA 

RADNIČKA 8; 10 342 DUBRAVA 

TEL: 2725-053 

E- mail: vrtic.dubrava@gmail.com  

Klasa: 601-02/22-09/1 

Ur.broj: 238-05-70-22-01-1 

Dubrava, 06. svibnja 2022. 

 
Na temelju članka 3. i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07) i 

članka 6. stavak 1. Odluke o kriterijima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

Dubrava, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dubrava objavljuje 

 

J A V N I  P O Z I V 
 

za upis djece u primarni 10-satni program za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

Javni poziv  za upis djece u vrtić za pedagošku god. 2022./2023. otvoren je u vremenu od                 

12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine. 

 
 

Prijava se vrši putem sustava e-građani 

https://vrtici.e-upisi.hr/ 
 
 

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dubrava, utvrđeni su Zakonom o 

predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07) i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Dubrava 

 

Pravo prednosti pri upisu u vrtić ostvaruje se prema sljedećem redu prvenstva: 

 

• djeca s prebivalištem na  području Općine Dubrava 

• djeca samohranog zaposlenog roditelja  

• djeca zaposlenog roditelja iz  jednoroditeljske obitelji  

• djeca s liste čekanja za prethodnu pedagošku godinu 

• djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata i djeca osoba s invaliditetom 

• djeca oba zaposlena roditelja 

• djeca roditelja na redovitom školovanju 

• djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi  

• djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 

• djeca roditelja-korisnika doplatka za djecu 

• djeca roditelja iz obitelji s troje ili više djece  

• djeca s teškoćama u razvoju 

• djeca koja žive u teškim socijalnim uvjetima 



 

 

Za svaki predani zahtjev bit će izdana šifra koju će podnositelj zahtjeva dobiti emailom ili telefonom. 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dubrava zahtijeva od roditelja da zbog trenutne prekapacitiranosti 

poštuju uvjete natječaja i kao upravljačko tijelo vrtića ima pravo provjere svih činjenica navedenih u 

Zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu.  

Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u 

ustanovama i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR)s kojom je ovaj proces upisa 

usklađen.  

Rezultati upisa objavit će  se na oglasnoj ploči Vrtića(ulaznim vratima) i na mrežnim stranicama 

Dječjeg vrtića. 

         

                                                   Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                   Dječjeg vrtića Dubrava 

                                                     Ana Badrov Valentak 

 


