
NACRT  PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O 

NAČINU OSTVARIVANJA PERDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI 

VRTIĆ „ BISTRAC“ 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu  

javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt  prijedloga 

Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić „Bistrac“ 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E  

 

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi uređeni su 

odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 

10/97, 107/07 i 94/13). Dječji vrtići definirani su kao javne ustanove koje 

djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Grad Ogulin je 

osnivač Dječjeg vrtića „Bistrac“ koji obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.  

 

 Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, prednost pri upisu djece u dječje vrtiće koji su u vlasništvu jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju 

djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje i više 

malodobne djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca 

samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije 

polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 

 

 Stavak 2. navedenog članka Zakona, određuje da način ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim 

aktom. 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2017. 

godine donijelo je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić „Bistrac“ („Glasnik Karlovačke županije“ br. 7/17).  

 

 U Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke koja se upućuje na razmatranje i 

usvajanje Gradskom vijeću Grada Ogulina u članku 2. riječi „s navršenih dvije 

godine“ zamjenjuju se riječima „s navršenom jednom godinom“, a u članku 4. 

stavku 1. kao mjerilo kod ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić u 

podstavci 2.  utvrđuje se da dijete iz obitelji s troje ili više djece, s istim brojem 

bodova, ima prednost pred djetetom iz obitelji s manje djece. 



 

 Slijedom navedenog predlaže se da Gradsko vijeće Grada Ogulina donese 

Odluku kao u  predloženom tekstu. 

 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

 

          Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s Nacrtom  prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ i dobivanje 

stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 10. TRAVNJA  DO 10. SVIBNJA 2019. 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr .  Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

Internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 
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