
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  

broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene 

novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16) i članka 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji 

vrtić „Potočnica“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, KLASA:601-02/20-02/02, 

URBROJ: 2189/16-20-01 od 19. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

objavljuje 

 

 O G L A S 

za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“   

u  pedagoškoj godini 2021./2022. 

 

 

I. 

 Raspisuje se Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ (u daljnjem tekstu: Vrtić).  

U Vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju jednu godinu 

života pa do polaska u osnovnu školu. 

Na oglas se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, 

ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu. 

 

II. 

 Upisi se provode za slijedeće programe: 

1. Redovite cjelodnevne 10 - satne jasličke programe 

2. Redovite cjelodnevne 10 - satne vrtićke programe. 

 

III. 

Uz vlastoručno potpisanu izjavu na propisanom obrascu Zahtjeva za upis djeteta 

(dostupan na mrežnim stranicama Vrtića i Općine Pitomača) roditelj/skrbnik/udomitelj obvezno 

prilaže: 

- presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih, 

- Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 30 dana) ili presliku osobne 

iskaznice djeteta, 

          - presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika/udomitelja, 

 - Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u Vrtić, 

 - presliku Iskaznice imunizacije djeteta (dokaz da je dijete procijepljeno), 

          - dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

 

Ostala dokumentacija bitna za ostvarivanje prednosti: 

 - za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva 

o statusu invalida domovinskog rata (o stupnju invalidnosti, odnosno preslika smrtnog lista za 

roditelja - žrtve ili invalida domovinskog rata), 

 - za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih, 

 - za dijete zaposlenih roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje 

(elektronički zapis iz nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva, 



  

 

- za dijete s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za 

vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 

 - za dijete samohranog roditelja - preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko 

osiguranje te dokazi samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku 

drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 

 - za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenje ili potvrdu Centra za socijalnu skrb da je 

dijete u udomiteljskoj obitelji, 

 - za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih,  

 - za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu. 

    

      Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić utvrđeni su Zakonom o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19, u 

nastavku: Zakon) te Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga, KLASA:601-02/20-02/02, URBROJ: 2189/16-20-01 od 19. veljače 2020. 

godine, u nastavku: Pravilnik). 

 Prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom i odlukom osnivača 

imaju djeca: 

A. - djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, 

          B. - djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece, 

 C. - djeca zaposlenih roditelja, 

D. - djeca s teškoćama u razvoju, 

E. - djeca samohranih roditelja, 

F.  - djeca u udomiteljskim obiteljima, 

G. - djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 

H. - djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, 

pod uvjetom da imaju podmirene obveze prema Dječjem vrtiću, Općini Pitomača, tvrtkama 

Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o. i Plinkom d.o.o. 

Prednost pri upisu djece roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata (točka A.) i djeca 

s teškoćama u razvoju (točka D.) ostvaruje se na način da imaju pravo na neposredan upis 

pod uvjetom da podnesu prijavu u vrijeme upisa i dostave dokaze o svom statusu. 

Ako dvoje ili više djece nakon bodovanja ostvaruje isti ukupni broj bodova, prednost 

među njima imaju redom: 

 - djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 

 - djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece, 

 - djeca samohranih roditelja, 

- djeca u udomiteljskim obiteljima i 

- djeca oba zaposlena roditelja.  

Ako su i po tom kriteriju izjednačeni, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu 
rođenja djeteta, od starijeg prema mlađem. 

Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego zahtjeva za upis. 
 
 

 



IV. 

Zahtjevi za upis djece s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili predaju  

osobno svaki radni dan u razdoblju od 03. svibnja do 18. svibnja 2021. godine od 8,00 do 

15,00 sati u Dječji vrtić „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1 ili u Općinu 

Pitomača, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1. 

 

V. 

Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, 

kao i dokumentaciju u prilogu.  

Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u roku od 30 dana od 

završetka redovitog upisnog roka. 

Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od 

objave rezultata na Oglasnoj ploči Vrtića. 

 

VI. 

 Prijava za upis i obrazac Izjave mogu se preuzeti s web stranice Vrtića www.vrtic-

pitomaca.hr i Općine Pitomača www.pitomaca.hr ili se mogu podići u Vrtiću ili Općini 

Pitomača. 

 

  

KLASA:601-02/21-02/05 

BROJ:2189/16-21-02 

Pitomača, 03. svibnja 2021. 

 

 

                            UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA                                                                       

                                                 „POTOČNICA“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


