Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 13. ožujka
2017., donijelo je
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
„Bistrac“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
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 Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenih dvije godine života do 31. kolovoza tekuće
godine, do polaska u osnovnu školu.
Prednost i pravo upisa u Dječji vrtić ostvaruju:
- djeca s prebivalištem na području Grada Ogulina kojima najmanje jedan roditelj ima
prebivalište na području Grada Ogulina
- djeca kojima je dodijeljen skrbnik ili su smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o
njihovom prebivalištu, ako njihov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Gradu Ogulinu
- djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Ogulina za koje roditelji
plaćaju punu ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne
samouprave u kojoj imaju prebivalište
- djeca strani državljani koji zajedno s roditeljima imaju status stranca s odobrenim
stalnim boravkom.
Pravo upisa djece čiji roditelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području Grada Ogulina
ostvaruje se ukoliko su zadovoljene potrebe za smještajem djece čiji roditelji ili skrbnici imaju
prebivalište na području Grada Ogulina.
Članak 3.
Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju i ovoj Odluci.
U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu ostvaruje se
prema slijedećem redu prvenstva:
1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
2. djeca s teškoćama u razvoju
3. djeca zaposlenih roditelja
4. djeca iz obitelji s troje ili više djece
5. djeca samohranih roditelja te djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca u udomiteljskim
obiteljima
6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće u razvoju
utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Članak 4.
Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 3. ove Odluke, polazi se od slijedećih 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, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred
djetetom iz obitelji s manje djece.
Članak 5.
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u
svezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuje općim aktom kojeg donosi Upravno
vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.
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