
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ¨Narodne 

novine¨ br.10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Grada Virovitice  - pročišćeni tekst (¨Službeni 

vjesnik Grada Virovitice“ br.: 6/13), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 09. 

travnja 2014. donosi 

 

ODLUKU 

o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  

Cvrčak Virovitica 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje pravo i kriteriji ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

Cvrčak Virovitica ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

 

Članak 2. 

UVJETI UPISA: 

 

1. U vrtić se upisuju djeca s navršenom jednom godinom života do 31. kolovoza tekuće godine pa 

do polaska u osnovnu školu i to: 

a)  djeca koje zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Virovitice i državljani 

su Republike Hrvatske,   

b)  djeca koja zajedno sa samohranim roditeljem imaju prebivalište na području Grada Virovitice i 

državljani su Republike Hrvatske, 

c)  djeca kojem su dodijeljeni skrbnici ili su smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o njihovom 

prebivalištu, ako  njihovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području Grada 

Virovitice, 

d)  djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Virovitice za koju roditelj plaća punu 

ekonomsku cijenu vrtića ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave ukoliko dostave suglasnost o sufinanciranju svoje lokalne samouprave 

i ukoliko ima dovoljno mjesta u odgojnim skupinama njegove dobne skupine, 

2.  pravo upisa ne ostvaruje dijete oba zaposlena roditelja ili zaposlenog samohranog roditelja za 

vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, osim ako roditelj ne dokaže da taj dopust 

završava do 31. kolovoza tekuće godine, 

3.  djeca rođena nakon 31. kolovoza tekuće godine, a koja nisu navršila jednu godinu života imaju 

pravo na upis tek nakon upisa sve djece s liste čekanja koja su ostvarila sve propisane uvjete, a 

u određenoj dobnoj skupini nije bilo dovoljno mjesta za upis, 

4.  sve odredbe koje se odnose na roditelja/roditelje odnose se i na posvojitelje, skrbnike i 

udomitelje koji kao dokaz prilažu potrebnu dokumentaciju o posvojiteljstvu, skrbništvu ili 

udomiteljstvu. 

 

Članak 3. 

KRITERIJI, MJERILA I POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA DOKAZUJE STATUS ZA 

IZRADU LISTE REDA PRIJMA ZA UPIS 

 

Za izradu liste reda prijma utvrđuju se sljedeći kriteriji, mjerila bodovanje i dokumentacija koja 

dokazuje status: 

 



 

 KRITERIJI DOKUMENTACIJA MJERILA 

BODOVANJA 

1. Dijete zaposlenih 

roditelja 

Potvrda Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o 

zaposlenju roditelja 

Svaki zaposleni  

roditelj 10 bodova 

 

2. Dijete samohranih 

roditelja 

Potvrda Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o 

zaposlenju roditelja 

Samohrani roditelj 20 

bodova 

3. Dijete iz obitelji s troje i 

više djece 

Preslika rodnog  lista , preslika 

izvatka iz Matice rođenih ili 

potvrda o rođenju djeteta (za svako 

dijete) 

Svako dijete 2 boda 

4. Dijete s teškoćama u 

razvoju 

Preslika zdravstvene i druge 

dokumentacije (sukladno čl. 6. 

Državnog pedagoškog standarda) 

Svako dijete 2 boda 

5. Dijete samohranih 

roditelja 

Preslika rješenja o razvodu braka, 

preslika smrtnog lista ili izvatka iz 

matice umrlih, preslika izvatka iz 

matice rođenih za roditelja koji 

nije bio u bračnoj zajednici, izjava 

o članovima zajedničkog 

kućanstva ovjerena kod javnog 

bilježnika 

Svako dijete 1 bod 

6.  Dijete u godini prije 

polaska u osnovnu školu 

Preslika rodnog lista, izvatka iz 

matice rođenih ili potvrda o 

rođenju 

1 bod  

7.  Dijete žrtve i invalida 

Domovinskog rata 

Rješenje o statusu HRVI, preslika 

smrtnog lista ili izvadak iz matice 

umrlih 

2 boda 

8.  Dijete uzeto na 

uzdržavanje 

Rješenje Centra za socijalnu skrb 2 boda 

9. Dijete čiji roditelji 

primaju dječji doplatak 

Važeće Rješenje o primanju 

dječjeg doplatka 

1 bod 

 

Pod pojmom djeteta s teškoćama u razvoju, smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni 

sukladno propisima iz područja socijalne skrbi ili dijete za koje roditelji dostave odgovarajuću 

medicinsku dokumentaciju specijaliste medicine. 

Pod pojmom djeteta iz obitelji s troje i više djece podrazumijeva je ukupan broj zajedničke, vlastite,  

posvojene i udomljene djece u odnosnoj obitelji.  

Pod pojmom samohranog roditelja smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj 

zajednici (dokaz izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika). 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

   Zahtjevi roditelja djece iz članka 2.st.1. ove Odluke boduju se i svrstavaju na Listu prijma temeljem 

priložene obveze dokumentacije prema ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja bodova 

prema manjem. 

   Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete 

s većim brojem bodova. Lista se zaključuje s brojem slobodnih mjesta u pojedinoj skupini. Ako se za 

upis djece u određene dobne skupine prijavi veći broj djece od broja djece planiranog za upis i/ili djeca 

s istim brojem bodova utvrđenih na osnovu kriterija iz članka 3. ove Odluke, prednost pri upisu 

utvrđuje Komisija za upis djece na način da prednost pri upisu ostvaruju: 

 

1. dijete zaposlenog samohranog roditelja, 

2. dijete oba zaposlena roditelja, 

3. dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su 

škole ili dječjeg vrtića 

4. dijete iz obitelji s troje i više djece, 

5. dijete koje u vrtiću ima već upisane brata i/ili sestru. 

 

   Ako se prednost ne može utvrditi primjenom kriterija iz stavka 2. ovoga članka djeca se svrstavaju 

na Listu prijma po datumu rođenja od starijeg prema mlađem. 

    

Lista čekanja se utvrđuje nakon upisa sve djece u određenu dobnu skupinu prema broju predviđenom 

za prijem u skupinu. Sva ostala djeca nalaze se na listi čekanja s koje se u skladu s mogućnostima 

mogu upisivati tijekom godine u dobne skupine u koju su prijavljena.  

 

Članak 5. 

   Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi 

upisa djece u Dječji vrtić u potpunosti s uređuju općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića. 

Članak 6. 

   Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za ostvarivanje prednosti pri 

upisu u Dječji vrtić ¨Cvrčak¨  od dana 28. travnja 1999. godine. 

 

Članak 7. 

   Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u ¨Službenom vjesniku Grada Virovitice“. 

 

KLASA:601-01/14-01/07 

UBROJ:2189/01-04/2-14-2 

Virovitica, 09.travnja 2014.   

 

       GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 

 

                 PREDSJEDNICA 

 

    Lahorka Weiss, dipl. oec.



 


