
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA 

Donja Stubica, Toplička 27/A 

KLASA:601-02/20-03-3 

URBROJ:2113/03-01-20-01 

Donja Stubica, 20. svibnja 2020. 

 
Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara i članka 12. Pravilnika o upisu djece u 

Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, 

ravnateljica Dječjeg vrtića dana 20. svibnja 2020. godine  raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Bubamara za odgojno-obrazovnu     

   2020./2021. godinu. 

U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna 

mjesta: 

 Za djecu od godine dana pa do 3. godine života – 16 mjesta 

 Za djecu od 3 do 6 godina života - 16 mjesta 

 
Tiskanice Zahtjeva i obrazac inicijalnog intervjua mogu se preuzeti s mrežne stranice Vrtića. 

 

Uz zahtjev i obrazac inicijalnog intervjua obavezno se prilaže: 

1. Izvod iz matične knjige rođenih 

2. Potvrda o mjestu prebivališta 

3. Preslike osobne iskaznice roditelja 

4. Potvrde, uvjerenja ili rješenja radi utvrđivanja prioriteta pri upisu. 

 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić Bubamara imaju djeca s prebivalištem na području Grada 

Donja Stubica, čiji barem jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Donja Stubica, 

prema sljedećem redoslijedu: 

1.dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 

2.dijete iz obitelji s troje ili više djece, 

3.dijete čija su oba roditelja zaposlena, 

4.dijete s teškoćama u razvoju, 

5.dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji, 

6.dijete u udomiteljskoj obitelji, 

7.dijete u godini prije polaska u školu, 

8.dijete roditelja koji prima doplatak za djecu. 

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta potočki 3. stavka 1. ovog članka, 

pravo prvenstva ostvaruje se prema daljnjem redoslijedu: 

1.roditelji koji u redovitom programu već imaju dijete, 

2.zdravsteno stanje u obitelji (invaliditet, teška bolest člana obitelji), 

3.roditelji imaju status podstanara ili su u nužnom smještaju. 

Roditelj (korisnik usluge) dužan je prilikom podnošenja Zahtjeva dostaviti 

dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva. 

 

Zahtjevi za upis s potrebnom dokumentacijom i obrazac inicijalnog intervjua isključivo se 

šalju na mail adresu dječjeg vrtića:djecji.vrtic.bubamara@kr.t-com.hr od 25.05.2020. do 

05.06.2020. godine. U iznimnim slučajevima moguća je dostava poštom. 

 



Rezultati upisa u Dječji vrtić objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i mrežnim 

stranicama Dječjeg vrtića do 30. lipnja 2020. godine. 

 

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog 

djeteta, može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana 

objave odluke o rezultatima upisa. 

 

 

                                                                                          Ravnateljica: 

                                                                                          Vesnica Borlak 

 

 

 
Dostaviti: 

1. Oglasna ploča i Web stranica Dječjeg vrtića 

2. Radio Stubica, na objavu 

3. Pismohrana 

 

 

 

 

Objavljeno na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Bubamara dana 20.05.2020. godine. 

 

 

 

 


