
Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik objavljuje  

                                                                   

                                                               O G L A S  

               

               za upis djece u dječje vrtiće i jaslice u pedagošku 2018. /2019. godinu 

                                      (početak rada vrtića - jaslica 01. rujna 2018.) 

 

Zahtjevi za upis djece primat će se od 09. do zaključno 20. travnja 2018. u prostorijama 

Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34 (Tajništvo, II. kat), svakog radnog dana u 

vremenu od 9,00 do 13,00 sati, a dva dana upisnog roka, 16. i 17. travnja 2018. od 9,00 

do 17,00 sati. 

                      

Zahtjev za upis podnose roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, za 

djecu koja navršavaju: 

 

 - za JASLICE, jednu godinu života do 31. 08. 2018. 

 - za VRTIĆ (jutarnji i popodnevni program), tri godine života do 31. 08. 2018. 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno Pravilniku o 

mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice broj: 27/1-2012 od 05. 04. 2012. 

koji je objavljen na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik: www.vrtici-du.hr. 

 

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu – UPISNOM UPITNIKU - koji je 

sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a uzima se u upravi Dječjih vrtića 

Dubrovnik, Iva Vojnovića 34 ili se može preuzeti na web stranici Dječjih vrtića 

Dubrovnik www.vrtici-du.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti upisnu dokumentaciju 

koja je navedena u upisnom upitniku. 

 

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS POTREBNO JE DOVESTI 

DIJETE KOJE SE UPISUJE U JASLICE - VRTIĆ. 

  

Nepravovremeni zahtjevi, zahtjevi podnositelja koji ne ispunjavaju uvjet prebivališta (oba 

roditelja moraju imati prebivalište na području Grada Dubrovnika), zahtjevi koji ne 

ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za upis u jaslice ili vrtić  iz ove objave upisa te zahtjevi 

bez potrebne upisne dokumentacije, neće se zaprimati. 

 

Lista prvenstva objavit će se dana 22. svibnja 2018. u 12,00 sati na oglasnim pločama svih 

vrtića. 

Podnositelji zahtjeva za upis neće se pojedinačno obavještavati. 

Podnositelji zahtjeva imaju pravo na izjavljivanje prigovora Upravnom vijeću u vezi broja 

bodova i utvrđenog rasporeda na Listi prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste 

prvenstva. 

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt-telefone: 332-400 i 333-402 svakog 

radnog dana, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati, te putem emaila: tajnica@vrtici-du.hr 
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