
 

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan - Visignano 

Tel: 091/449 0005  

OIB: 32498325979 

KLASA: UP/I: 034-04/21-01/03 

URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-02  

Višnjan-Visignano, 29.12.2021.godine 

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 

98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg 

vrtića Višnjan te člancima 4. i 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, uz suglasnost Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan objavljuje 

se 

O G L A S 

RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS 

DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN  

za djecu jasličkog uzrasta rođenu u periodu od 31.12.2020. do 31.08.2019. godine 

 

1. Podnositelji zahtjeva za upis djeteta mogu biti roditelji/skrbnici djeteta.  

2. U Dječjem vrtiću je radi proširenja kapaciteta otvaranjem nove jasličke skupine raspoloživ 

sljedeći broj mjesta: 

Program Trajanje programa Raspoloživa mjesta 

Program ranog odgoja (jaslice) 10 satni redoviti 5 

 

3. Zahtjev za upis djeteta podnosi se popunjenim obrascem Zahtjeva za upis djeteta dostupnoj 

na mrežnim stranicama osnivača, www.visnjan.hr 

4. Uz popunjeni i potpisani Zahtjev za upis djeteta, prilaže se sljedeća obvezna 

dokumentacija:  

a. izvadak iz matice rođenih ili Rodni list djeteta 

b. potvrda o zaposlenosti oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja, ne starija od 

30 dana od dana podnošenja Zahtjeva 

c. dokaz o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja 

Zahtjeva 

d. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u 

dječji vrtić 

e. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika 

f. preslika iskaznice imunizacije za dijete 

g. ostale potvrde, uvjerenja i rješenja kojima se dokazuje ostvarivanje bodova  iz 

odredbi  članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Višnjan 

 

5. Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije obvezna): 

a. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o 

radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo 

http://www.visnjan.hr/


u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj 

redovno školuje  

b. Potvrda nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u 

jednoroditeljskoj obitelji,  Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 

ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta 

c. Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i 

invalida Domovinskog rata 

d. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak 

za djecu 

e. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni listove za ostalu djecu iz obitelji (za 

dijete iz obitelji s troje i više djece) 

f. Eventualna druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri 

upisu. 

 

6. Zahtjev uz priloženu dokumentaciju može se predati: 

• Osobno, u Dječjem vrtiću Višnjan, Jože Šurana 2a, Višnjan 

• Elektroničkom poštom, isključivo na: v.mladinov@visnjan.hr (sva 

potrebna dokumentacija se prilaže u doc, docx ili pdf formatu) 

u roku od 30 dana od dana objave oglasa (zaključno do 28.01.2022. do 12:00 sati). 

7. Kriteriji bodovanja:  

 

RB Kriterij Bodovi 

1. djeca zaposlenih samohranih roditelja ili skrbnika 10 

2. djeca koja žive u jednoroditeljskoj obitelji u kojoj je roditelj/skrbnik 

zaposlen 

9 

3. djeca koja žive s oba zaposlena roditelja ili skrbnika 9 

4. djeca čiji su roditelji redovni studenti ili učenici 8 

5. djeca čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je 

zaposlen 

7 

6. djeca koja žive s jednim zaposlenim roditeljem 7 

7. djeca s teškoćama u razvoju 7 

8. djeca iz obitelji teškog zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja 80% 

i više, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teška bolest koja smanjuje 

radnu sposobnost roditelja) 

7 

9. djeca roditelja ili skrbnika žrtava i invalida domovinskog rata 7 

10. djeca u udomiteljskim obiteljima 5 

11. djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece 4 

12. djeca u godini prije polaska u školu 3 

13. djeca roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu 2 

14. djeca iz obitelji koja je korisnik zajamčene minimalne novčane 

naknade 

1 

 



 

8. Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca i roditelji/skrbnici s prebivalištem na 

području Općine Višnjan te djeca koja su uredno cijepljena prema Programu obveznih 

cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja o čemu 

se dostavlja relevantna liječnička potvrda.  

Pravo na upis ne ostvaruju roditelji/skrbnici kojima je utvrđeno prijašnje dugovanje prema 

Dječjem vrtiću i/ili osnivačima (Općina Višnjan i Vira d.o.o.). 

U Dječji vrtić mogu se primiti i djeca iz okolnih područja ukoliko ima slobodnih mjesta u 

skladu s odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću Višnjan. U tom slučaju upis djeteta traje do kraja tekuće pedagoške godine 

te se ne produžava automatizmom, već roditelji podnose zahtjev za upis djeteta u redovnom 

upisnom roku tijekom travnja/svibnja 2022. godine.  

9. Postupak upisa u Dječji vrtić obavlja Povjerenstvo za upis djece. Povjerenstvo će objaviti 

Listu reda prvenstva s prijedlogom o upisu djece u Dječji vrtić najkasnije do 31.01.2022. 

godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan te na mrežnim stranicama 

Općine Višnjan: www.visnjan.hr 

10. Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 

dana od objave. Prigovor se podnosi preporučeno poštom. Povjerenstvo je dužno prigovor 

uputiti Upravnom vijeću na rješavanje.  

Upravno vijeće po prigovoru može: 

- odbaciti prigovor kao nepravodoban 

- odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi Listu prvenstva 

- usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu 

djeteta. 

Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od 

donošenja. Rješenje Upravnog vijeća je konačno. 

11. Konačnu odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

Dječji vrtić obvezan je oglasiti rezultate i odluku o upisima djece do 10. veljače 2022. 

godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan te mrežnim stranicama 

Općine Višnjan www.visnjan.hr. 

12. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Višnjan te Zahtjev za upis djeteta sastavni su dijelovi ovog Oglasa. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Peter Poletti 

 

 

http://www.visnjan.hr/
http://www.visnjan.hr/

