
- P R I J E D L O G - 

 

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene 

novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na __. sjednici 

održanoj ______ 2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti  

pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 6/19) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 3. mijenja se 

i glasi:  

„Red prvenstva upisa djece u redovne programe Dječjeg vrtića utvrđuje se prema 

sljedećim kriterijima: 

- dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata – IZRAVAN UPIS,  

- dijete s teškoćama u razvoju – IZRAVAN UPIS, 

- dijete oba zaposlena roditelja – 25 bodova, 

- dijete samohranih roditelja – 20 bodova, 

- dijete u udomiteljskoj obitelji – 20 bodova, 

- dijete čiji je jedan od roditelja zaposlen – 10 bodova, 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – 5 bodova, 

- dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece – 1 bod po svakom maloljetnom djetetu, 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – 1 bod. 

Red prvenstva upisa djece iz prethodnog stavka ostvaruje se pod uvjetom da je prijava 

podnesena u odgovarajućem roku upisa, sadrži sve pravovaljane dokaze o statusu te da su 

podmirene sve obaveze prema Dječjem vrtiću, Općini Pitomača i tvrtkama čiji je osnivač Općina 

Pitomača (Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o., Plinkom d.o.o.). 

Ako dvoje ili više djece ostvaruje isti ukupni broj bodova, prednosti među njima imaju 

redom: 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, 

- dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece, 

- dijete samohranih roditelja, 

- dijete u udomiteljskim obiteljima, 

- dijete oba zaposlena roditelja. 

   Ako su djeca i po kriteriju iz stavka 3. ovog članka izjednačena, 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.“. 

 



Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
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