
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS 
(PEDAGOŠKA GODINA 2020./2021.) 

 
Obavezna dokumentacija: 

1. Ispunjen Zahtjev za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim 
stranicama) 

2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama) 
3. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na 

mrežnim stranicama) 
4. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta   
5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 
6. Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s 

podacima o cijepljenju, odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od 
nadležnog liječnika 

7. Potvrda o stomatološkom pregledu djeteta (dostaviti najkasnije do 01. rujna 2020. godine)  
8. Preslika medicinske i/ili druge stručne dokumentacije djeteta koja potvrđuje postojanje 

posebnih potreba ili teškoća u rastu i razvoju djeteta (primjerice Rješenje jedinstvenog 
tijela vještačenja prvostupanjskog tijela vještačenja), ako se radi o djetetu s teškoćama u 
razvoju 

9. Ostala zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog 
statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju). 
 

 
Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (radi bodovanja): 

 
1. Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida 

Domovinskog rata 
2. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom 

statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu 
ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje, 

3. Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i 
potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje), 

4. Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade, 
5. Dokaz o samohranosti roditelja, preslika: 

 Izvadak iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja, ili  
 Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili 
 Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj 

lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na 
dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne), 

6. Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji: 
 Pravomoćna presuda o razvodu braka (preslika), ili 
 Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili 
 Izjava roditelja o skrbništvu djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice, 

7. Dokaz o udomiteljskoj obitelji – preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju 
djeteta u udomiteljsku obitelj, 

8. Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – preslike OIB – a za svako dijete. 
9. Dokaz o stupnju invalidnosti roditelja ukoliko isti postoji 
10. Druge dokaze kojima se dokazuje prednost 

 


