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       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

            HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

                                                       LIVNO 

 

 

Broj: 06-01-38-2269/16. 

Livno, 28. listopada 2016. godine  

 

Na temelju članka 29. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 

Hercegbosanske županije“, broj: 8/09), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

Hercegbosanske županije   u p u ć u j e   p o n o v lj e n i  

J A V N I   P O Z I V 

za prijam i upis djece za općinu Livno u okviru realiziranja projekta „Povećajmo 

mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“ 

 

I. 

           Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavljuje 

ponovljeni Javni poziv za prijem i upis djece za općinu Livno po projektu „Povećajmo 

mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“. 

 

           Pravo na upis imaju djeca prema kriterijima kako slijedi:   

 

1. Djeca starosti od 4 do 6 godina (2011. i 2012. godište), 

2. Prednost prilikom upisa imaju djeca s poteškoćama u razvoju i djeca iz obitelji u 

stanju socijalne potrebe, 

 

Upis i prijam djece je besplatan. 

 

 

                                                                        II. 

           U okviru navedenog projekta boravka s djecom realizirat će se odgojno – obrazovni 

rad (djeca uzrasta od 4 do 6 godina). Program se realizira u trajanju od 6 mjeseci, 4 radna 

dana u tjednu u dnevnom trajanju od 3 sata (ukupno 300 sati) na sljedećim lokacijama: 

 

1. Dječji vrtić „Pčelice“ Livno i osnovne škole na području Općine Livno 

(uključujući i područne osnovne škole). 

  

Kriterij za odabir lokacija u područnim školama bit će broj upisane djece prema mjestu 

prebivališta. 

 



                                                                          III. 

 

            Na Javni poziv potrebno je dostaviti:  

 

1. Popunjen prijavni obrazac za upis djeteta, 

2. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete (original ili ovjerena preslika). Izvadak 

je potrebno je donijeti na uvid prilikom podnošenja zahtjeva, a u slučaju slanja 

prijave poštom isti se daje na uvid odgajateljici prvi dan boravka djeteta u školi ili 

vrtiću, 

3. Prednost kod prijama u smislu članka I., stavak 2. Javnog poziva podnositelj 

prijave dužan je dokazati dostavljanjem relevantne liječničke dokumentacije ili 

rješenja, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da se nalazi u stanju socijalne 

potrebe.  

 

IV. 

              Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Prijave za upis djece 

dostavljaju se u Dječji vrtić „Pčelice“ Livno i u osnovne škole na području općine Livno 

(uključujući i područne osnovne škole), najkasnije do 4. studenog 2016. godine.  

              Prijavni obrazac u elektronskoj verziji nalazi se na web stranici: 

www.vladahbz.com  

 

                                                                                                                M I N I S T A R 

 

                                                                                                                    Petar Galić 

 

http://www.vladahbz.com/

