
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću „Jelenko" Voćin (KLASA: 601-01/21-01/01, URBROJ: 2189/11-05-21-1, od 11. ožujka 2021. 

godine)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jelenko" Voćin, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 24. svibnja 

2021. godine objavljuje:  

 

JAVNI POZIV 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „JELENKO" VOĆIN 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. 

 

Zahtjevi za upis primat će se od  14. lipnja 2021. godine do 21. lipnja 2021. godine 

 

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici za djecu koja navršavaju: 

za vrtić (cjelodnevni program) — tri (3) godine života u godini u kojoj se upisuju do polaska u osnovnu 

školu. 

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici: 

— djece koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Voćin i državljani 

su Republike Hrvatske 

— djece koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Voćin i 

državljani su Republike Hrvatske, ukoliko dijete živi samo s jednim roditeljem, odnosno 

kada se radi o jednoroditeljskoj obitelji 

— djece koja zajedno sa samohranim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Voćin 

i državljani su Republike Hrvatske 

— djece kojima su dodijeljeni skrbnici ili su smještena u udomiteljskoj obitelji, neovisno o 

njihovom prebivalištu, ukoliko njihovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području 

Općine Voćin 

— djece čiji roditelji nemaju prebivalište na području Općine Voćin ili djeca koja zajedno s 

roditeljima nemaju prebivalište na području Općine Voćin, ukoliko ima dovoljno mjesta u 

odgojnim skupinama, za koju roditelj/roditelji plaćaju cijenu vrtića sukladno odredbama 

Odluke o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni 

programa Dječjeg vrtića "Jelenko", a koju donosi osnivač 

— djeca roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske, ukoliko ima dovoljno mjesta u 

odgojnim skupinama njihove dobne skupine 

 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveznika 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Jelenko" Voćin. 

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a 

roditelji odnosno skrbnici isti mogu preuzeti osobno, ne ulazeći, u objektu Dječjeg vrtića „Jelenko" 

Voćin, Trg Gospe Voćinske 2, Voćin, odnosno Područnog odjela Ćeralije, Branka Radičevića 2, 

Orahovica. 

 

Uz zahtjev za upis djeteta korisnik usluge prilaže: 

 

1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) 

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta te preslike osobnih 

iskaznica roditelja 

3. Dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:  



• Djeca čija su oba roditelja zaposlena ili oba redovita studenta - Potvrda poslodavca 

o zaposlenosti/ Potvrda o statusu studenta 

• Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - Rješenje nadležnog tijela o 

statusu žrtve i invalida Domovinskog rata 

• Djeca iz obitelji s troje ili više djece - Izvod iz matice rođenih ili rodni list za braću i 

sestre mlađe od 18. godina 

•   Djeca s teškoćama u razvoju, ukoliko vrtić ima zadovoljene uvjete za smještaj 

djeteta - Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom ili rješenje CZSS o postojanju teškoće u razvoju djeteta 

• Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - Izvod iz matice rođenih ili rodni list 

djeteta 

• Djeca samohranog roditelja – dokaz o samohranosti – rodni list, smrtni list za 

preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje CZSS o 

privremenom uzdržavanju djeteta 

• za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske 

skrbi - rješenje odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj 

obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi  

4. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu, s naznakom, između ostalog, redovitog 

cijepljenja djeteta. 

 

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se: 

• poštanskim putem na adresu Dječji vrtić „Jelenko“ Voćin, Trg Gospe Voćinske 2, Voćin 

• poštanskim putem na adresu Dječji vrtić „Jelenko“ Voćin – Područni odjel Ćeralije, 

Branka Radičevića 2, Ćeralije, Orahovica 

• osobno, ne ulazeći u objekat Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin, Trg Gospe Voćinske 2, 

Voćin, odnosno Područnog odjela Ćeralije, Branka Radičevića 2, Ćeralije, Orahovica,  uz 

prethodnu najavu. 

 

Rezultati upisa djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Jelenko" Voćin najkasnije do 

25. kolovoza 2021. godine 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom vijeću 

u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa. 

 

Ugovori će se sklapati tijekom mjeseca kolovoza, a najkasnije 15.-ti dan od početka školske godine. 

 

Djeca primljena po ovom Javnom pozivu u Dječji vrtić započinju ostvarivati program 01. rujna tekuće 

godine do 31. kolovoza sljedeće godine. 

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 033/565-189 svakog radnog dana u vremenu 

07,00 do 15,00 sati. 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

DJEČJEG VRTIĆA „JELENKO“ VOĆIN 

 

  


