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Ogulin,  

 

 

Temeljem 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  30. Statuta Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16/21), Gradsko vijeće Grada Ogulina, dana 

_______ 2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

„Bistrac“ Ogulin (u daljnjem tekstu: Vrtić) čiji je osnivač Grad Ogulin. 

 Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se 

na muške i na ženske osobe. 

Članak 2. 

 

U Vrtić se upisuju djeca s navršenom jednom godinom života do 31. kolovoza tekuće 

godine,  do polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3.  

 

 Prednost i pravo na upis u programe Vrtića ima dijete koje zajedno s oba roditelja, 

odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednorodteljskoj 

obitelji, ima prebivalište na području Grada Ogulina. 

Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku 

obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Grada Ogulina, ostvaruje 

jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka ako njegov skrbnik ili 

udomitelj ima prebivalište na području Grada Ogulina.  

Dijete strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak ili odobrenu 

međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području Grada Ogulina zajedno s oba 

roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o 

jednoroditeljskoj obitelji, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga 

članka. 



Ukoliko ima slobodnih mjesta u programe Vrtića mogu se upisati i djeca s 

prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave za koje roditelji plaćaju punu 

ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne samouprave u kojoj 

imaju prebivalište. 

Samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga 

uzdržava. 

Jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj. 

 

Članak 4. 

 

Prednost pri upisu u Vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja 

tekuće godine navrše četiri godine života. 

Nakon upisa djece iz stavka 1. ovog članka upis djece se ostvaruje prema sljedećim 

prednostima: 

 

1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata 

2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece    

3. Djeca oba zaposlena roditelja 

4. Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima 

5. Djeca samohranih roditelja 

6. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji 

7. Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom  

8. Djeca na smještaju u udomiteljskim obiteljima 

9. Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića  

10. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili djeca roditelja korisnika zajamčene 

minimalne naknade. 

 

Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima je dijete koje ima 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. 

 

Članak 5. 

 

 Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 4. ove Odluke, polazi se od sljedećih 

mjerila:  

 - kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj 

obitelji. Pod ukupnim brojem djece u obitelji smatra se uzdržavano dijete i sva malodobna 

djeca u odnosnoj obitelji. 

- dijete iz obitelji s troje ili više djece, s istim brojem bodova, ima prednost pred djetetom 

iz obitelji s manje djece. 

 

Članak 6. 

 

 Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru 

utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva. 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi prvenstva 

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. 

 



 

Članak 7. 

 

Vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u 

redoviti ili posebni program predškolskog odgoja uz uvjete propisane zakonom. 

 

 

Članak 8. 

 

Postupak upisa djece u Vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u 

svezi s upisom djece u Vrtić, utvrđuje Vrtić svojim općim aktom kojeg donosi Upravno 

vijeće.  

  

Članak 9. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, broj 

7/17 i 22/19). 

 

Članak 10. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

 Marinko Herman, struč. spec. krim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

uz Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu  

djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin 

 
 

 

Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, broj 7/17 i 

22/19). 

Dana 28. svibnja 2022. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 57/22) kojim su dječji vrtići, 

ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja dužne 

uskladiti svoje statute i druge opće akte sa odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od 

stupanja na snagu. 

 

Grad Ogulin kao osnivač Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (dalje u tekstu: Vrtić) 

sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuje način ostvarivanja prednosti 

pri upisu djece u Vrtić svojim aktom. 

Člankom 20. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 57/22) određeno je da prednost pri upisu u 

dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za iduću 

pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. 

Također je stavkom 4. istog Zakona određeno da ako dječji vrtić kojem je osnivač 

jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ne može upisati svu prijavljenu djecu 

nakon upisa djece iz stavka 3. ovoga članka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu 

imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca 

oba zaposlena roditelja, 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, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s 

invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo 

na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili 

boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili 

roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. 

Budući je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

„Bistrac“ Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, broj 7/17 i 22/19) potrebno uskladiti s 

izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju predlaže se nova 

Odluka, a trenutno važeća stavlja se izvan snage. 

 

 

 

 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA 

 PROČELNICA 

 

 

 Dinka Stipetić, dipl. oec. 


