
Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 
vrtidu KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 4. svibnja 2016. 
godine) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtida Košutica Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-
68-14-1 od 6. listopada 2014. godine), Upravno vijede Dječjeg vrtida KOŠUTICA Ferdinandovac  na 15. sjednici 

održanoj 7. svibnja 2019. donijelo je 
 

ODLUKU 

o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac 
za pedagošku 2019./2020. godinu 

 
I. 

U pedagoškoj 2019./2020. godini u Dječji vrtid KOŠUTICA Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Dječji 
vrtid), upisati de se djeca s prebivalištem na području Opdine Ferdinandovac u cjelodnevni 10-satni program        
(koji traje 06

00
 do 16

00
 sati)  za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. 

 
II. 

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtid primat de se od 13. do zaključno 28. svibnja 2019. godine, svakog 
radnog dana u vremenu od 08

00
 do 15

00
 sati u prostorijama Dječjeg vrtida, na adresi Trg slobode 36, 

Ferdinandovac. 
 
Zahtjevi za upis djece i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtidu 

radnim danom od 08
00

 do 15
00

 sati. 
 

      III. 
 
U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće 

godine pa do polaska u osnovnu školu. 
 U upisnom roku iz točke II. ove Odluke nede se zaprimati dokumentacija za djecu koja ne ispunjavaju 

starosnu dob za upis u Dječji vrtid  iz stavka I. ove točke. 
 

 
IV. 

Upisana djeca de se rasporediti u dvije odgojno-obrazovne skupine mješovitog tipa: 
 - Jasličku skupinu, 
 - Vrtićku skupinu. 

 
 

V. 
Djeca se upisuju  u Dječji vrtid uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 
Dječjem vrtidu KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 4. svibnja 
2016. godine). 

 
VI. 

 Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtid KOŠUTICA Ferdinandovac 
uz koji prilaže slijedede dokumente u preslikama: 

1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis 
2. Preslika rodnog lista djeteta 
3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika(kopirati obje strane) 
4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta 
5. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta 
6. Presliku knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja) 
7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika 
8. Potvrdu o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika 
9. Rješenju o pravu na dječji doplatak 



 
 

VII. 
 Ova Odluka objavit de se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtida Košutica Ferdinandovac i mrežnim stranicama 
www.ferdinandovac.hr. 

 
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 601-02/19-01/20 
URBROJ: 2137/15-68-19-1 
Ferdinandovac, 7. svibnja 2019. 
 

PREDSJEDNIK : 
Miroslav Fuček 

http://www.ferdinandovac.hr/

