
 

 
Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju 
 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE I POLUDNEVNI PROGRAM 
DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA 

ZA 2017./18. PEDAGOŠKU GODINU   
 
 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja 
nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. 
Poludnevni program- provodi se za djecu od navršene tri do šeste godine života (za djecu 
koja nisu školski obveznici od 1. rujna 2018. g.). 
 
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS PREUZMITE NA MREŽNIM STRANICAMA 
DJEČJIH VRTIĆA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, MREŽNOJ 
STRANICI GRADA KARLOVCA: www.karlovac.hr  ILI OSOBNO U TAJNIŠTVU OBA 
VRTIĆA. 
 
UZ ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE POTREBNO JE PRILOŽITI 
SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 

1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum 
izdavanja isprave). 

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja. 
3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima 
 

UZ ZAHTJEV ZA UPIS U POLUDNEVNI PROGRAM POTREBNO JE PRILOŽITI 
SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 
 

1.Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum 
izdavanja isprave). 
2.Preslike osobnih iskaznica roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca 
potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci). 
3.Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti s web stranica Grada Karlovca,  
dječjih vrtića ili u tajništvu dječjih vrtića). 
4.Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:  

• dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih 
odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), 

• Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju), 
• preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata, 
• preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu 

i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja), 
• preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće 

Rješenje i Potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje), 
• preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade, 
• dokaz o samohranosti roditelja, preslika: 

- smrtni list 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), 

• 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, 
• dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o 

smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj, 
• djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako 

dijete. 
 
 
 
NAPOMENA: Roditelji koji su predali zahtjev s pripadajućom 
dokumentacijom za upis u redoviti program, a žele poludnevni  ne trebaju 
ponovno predavati dokumentaciju nego samo ispunjeni zahtjev za 
poludnevni program. 
 
 
ZAHTJEVE S PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM PREDATI U RAZDOBLJU OD 

19.6.2017. DO 18.7.2017. g.  OSOBNO SVAKOG RADNOG DANA OD 08:00 DO 11:00 

SATI U TAJNIŠTVO VRTIĆA: 

DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC, Tkalčeva 2, Karlovac ili  

DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE, Turan 20, Karlovac. 

 

REZULTATI UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE I POLUDNEVNI 
PROGRAM  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA OBJAVIT ĆE SE 
NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA I MREŽNIM STRANICAMA 
VRTIĆA I GRADA KARLOVCA DANA 21.8.2017.G. 
 
 
 
U Karlovcu, 19.6.2017.                                    Dječji vrtić Karlovac 
       Dječji vrtić Četiri rijeke 
   


