
UPISI U DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA U PLETERNICI PUTEM SUSTAVA e-Građani 

 

Projektom „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne 

ustanove“  digitalizirati de se proces upisa u Dječji vrtid Tratinčica što de roditeljima/ udomiteljima/ 

skrbnicima omoguditi upise putem sustava e-Građani čime de se ostvariti administrativno rasteredenje. 

Navedeni projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. – 2020., čija ukupna vrijednost iznosi 40 milijuna kuna, a provodi ga Ministarstvo 

pravosuđa i uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i CARNET-om.  

 

 

Upisni postupak: 

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

2. Odabir vjerodajnice 

Za prijavu u sustav i elektroničku predaju zahtjeva neophodno je imati pristup internetu te 

posjedovati NIAS vjerodajnicu (npr. mToken ili ePass koji možete dobiti u poslovnicama FINA-e) 

ili ukoliko nemate pristup internetu ili vjerodajnici administrator dječjeg vrtida ima mogudnost 

kreirati zahtjev za upis djeteta u ime roditelja/skrbnika. 

 

3. Odabir usluge (Upisi u dječje vrtide) 

 Zahtjev se popunjava tako da se elektronički popune: 

1. Podaci o roditeljima 

2. Podaci o djetetu 

3. Odabire se lokacija i program 

4. Kriteriji kojima udovoljavate 

5. Pitanja inicijalnog upitnika 

 

 Unutar Zahtjeva potrebno je priložiti/učitati slijededu dokumentaciju:  

1. Izvod iz matice rođenih djeteta 

2. Potvrdu o mjestu prebivališta                       e-Građani 

3. Potvrda o radnom statusu roditelja 

4. Kopija zdravstvene iskaznice 

5. Popunjen upitnik koji se dobiva u svakom vrtidu. 

 

Upisni rokovi: 

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtid roditelji, udomitelji ili skrbnici podnose nakon što vrtid objavi plan 

upisa djece u sljededu pedagošku godinu, a to je u pravilu tijekom trajanja mjeseca svibnja. Pedagoška 

godina traje od 1. rujna tekude do 31. kolovoza sljedede godine. Postoji i mogudnost upisa djece u dječji 

vrtid tijekom trajanja pedagoške godine putem dodatnog upisnog roka. Upisni postupak prethodno je 

opisan. 

 

  

https://e-upisi.hr/


Dodatni upisni rok u Dječjem vrtidu Tratinčica Pleternica, zbog povedanja kapaciteta vrtida, biti de 

omoguden u periodu 

od 7. listopada do 13. listopada 2021. godine 

nakon čega se sustav ključa i od 14. listopada počinje evaluacija pristiglih prijave te 19. listopada 2021. 

slijedi objava rezultata upisa. U ovom, dodatnom upisnom roku upisni kapacitet je slijededi: 

 8 mjesta u mješovitoj vrtidkoj skupini 

 15 mjesta u jasličkoj skupini 

 

 

Kriteriji upisa 

Prednost pri upisu djece u dječje vrtide koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, temeljem 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), imaju djeca: roditelja 

žrtava i invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, iz udomiteljskih obitelji, iz 

obitelji s troje ili više djece, s teškodama u razvoju, ukoliko ih je mogude integrirati u redoviti program, 

koja za godinu dana kredu u školu te roditelja koji primaju doplatak za djecu.  

 

RB  Broj bodova 

1 oba zaposlena roditelja 1 

2 koja za godinu dana kredu u školu 1 

3 s teškodama u razvoju, ukoliko ih je mogude integrirati u redoviti program 1 

4 roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 1 

5 samohranih roditelja 1 

6 iz udomiteljskih obitelji 1 

7 iz obitelji s troje ili više djece 1 

8 roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 

 UKUPNO BODOVA: 8 

 

 

Objava rezultata bodovanja je 19.listopada 2021. godine. 


