
- P R I J E D L O G – 
 

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na __. sjednici održanoj ____2023. godine, 

donijelo je 
  

O D L U K U 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Dječji vrtić „Potočnica“ 
 

 
Članak 1. 

Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ (u daljnjem tekstu: 

Odluka) utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ (u daljnjem tekstu: 
Dječji vrtić).   

 Primarno pravo upisa u Dječji vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim 

roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području općine 
Pitomača. 

      Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu 
socijalne skrbi, a nema prebivalište na području općine Pitomača ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i 

dijete iz stavka 2. ovoga članka ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području općine Pitomača. 
Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s 

djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jednoroditeljska obitelj  je ona obitelj u kojoj žive dijete, 

odnosno djeca i jedan roditelj. 
 

Članak 2. 
Prednost pri upisu djece u redovne programe Dječjeg vrtića za iduću pedagošku godinu ostvaruju 

djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a ispunjavaju uvjet iz članka 1. ove 

Odluke. 
Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost 

pri upisu imaju djeca prema sljedećem redoslijedu: 
1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata, 

2. djeca oba zaposlena roditelja, 

3. djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela 
iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer 

teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih 
sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja, 

4. djeca samohranih roditelja, 
5. djeca jednoroditeljskih obitelji, 

6. djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, 

7. djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, 
8. djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece, 

9. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne 
naknade. 

 
 

Članak 3. 
Red prvenstva iz članka 2. ove Odluke razrađuje se metodom bodovanja, kako slijedi:  

1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata – IZRAVAN UPIS, 

2. djeca oba zaposlena roditelja – 25 bodova, 
3. djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz 

sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u 



razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno 
propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja – 25 bodova, 

4. djeca samohranih roditelja – 20 bodova, 
5. djeca jednoroditeljskih obitelji – 20 bodova, 

6. djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – 20 bodova, 

7. djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima - 20 bodova, 
8. djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – 1 bod po svakom maloljetnom djetetu, 

9. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade  - 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, 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 4. 

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za 
upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave na osnovu 

reda prvenstva iz članka 3. ove Odluke, uz plaćanje pune ekonomske cijene Dječjeg vrtića.  
  

Članak 5. 
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, način i uvjeti ostvarivanja prednosti pri upisu prema redu prvenstva 

i druga pitanja u svezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju Pravilnikom o upisu djece u Dječji 

vrtić „Potočnica“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/19. i 8/21). 

 
Članak 7. 

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

 
 

KLASA: 601-02/23-01/ 
URBROJ: 2189-16-23-1  

Pitomača, ________2023. 
 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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