
         NACRT 

 REPUBLIKA    HRVATSKA 

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD SLUNJ 

         GRADSKO VIJEĆE   

       

KLASA: 601-02/16-01/02 

URBROJ: 2133/04-03/01-16-2 

Slunj, ___. 2016.  

 
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 

107/07,  90/10,  94/13) i članka  25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik 

Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na  svojoj ______sjednici održanoj 

dana _______donijelo je 

 

 
PRAVILNIK  

o izmjenama i dopunama Pravilnika o  

načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Dječji vrtić Slunj 

 
 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom mijenja se članak 2. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 22/14 i „“Službeni glasnik Grada 

Slunja“ 1/15) – u daljnjem tekstu: Pravilnik na na način da se tekst „31.08“ zamjenjuje 

tekstom „kraja“.   

 

Članak 2. 

Članak 7. Pravilnika mijenja se i glasi:  

 

„U slučaju da je broj prijavljene djece veći od kapaciteta vrtića Povjerenstvo utvrđuje listu 

reda prvenstva primjenjujući slijedeće kriterije i bodove:  

- dijete roditelja s prebivalištem na području Grada Slunja   20 bodova 

- dijete invalida Domovinskog rata (prema % invalidnosti)  10%    1 bod             

- dijete kojem su oba roditelja zaposlena     20 bodova  

(isti broj bodova dobiva i samohrani roditelj ukoliko je zaposlen)  

       -   dijete kojemu je jedan roditelj zaposlen                10 bodova 

- dijete kojem su oba roditelj na redovnom školovanju   20 bodova 

- dijete kojemu  je jedan roditelj zaposlen, a drugi na  

redovnom školovanju       20 bodova  

      -    dijete teže oboljelog roditelja (uz proloženu vjero- 

 dostojnu liječničku dokumentaciju)       5 bodova 

- dijete samohranog roditelja        5 bodova 

       -   dijete koje se upisuje u cjelodnevi program       5 bodova 

       -   dijete smješteno u udomiteljsku obitelj              5 bodova 



- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu    4 boda 

- dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece    4 boda 

- dijete s teškoćama u razvoju       3 boda 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu    1 bod  

 

Prijave za upis djece koja do kraja tekuće kalendarske godine godine neće navršiti godinu 

dana života neće biti bodovane po naprijed navedenim kriterijima nego će biti uvrštene na 

konačnu listu sa nula bodova, prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađem.  

 

Članak 3. 

Članak 10. mijenja se i glasi:  

 

„Dijete upisano u vrtić započinju pohađati vrtić 01. rujna tekuće godine odnosno, kada navrši 

godinu dana života,  ako drugačije nije utvrđeno ugovorom između roditelja i vrtića.  

 

Članak 4. 

U članku 11. tekst „početka pedagoške godine“ zamjenjuje se tekstom „stjecanja uvjeta za 

pohađanje vrtića“.  

 

Članak 5. 

Sve odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj 

(„Glasnik Karlovačke županije“ 22/14 i „“Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/15) ostaju i dalje 

na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovim Pravilnikom.  

 

Članak 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.  

 

         

        PREDSJEDNICA 

               GRADSKOG VIJEĆA:   

 

         Marina Mrkonja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 REPUBLIKA    HRVATSKA 

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD SLUNJ 

               Ured Grada    

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

 

 

 

PREDMET: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu  

                    ostvarivanja prednosti  pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj 

- obrazloženje  

 

 

 

Na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj predlažu se izmjene i dopune Pravilnika  o načinu 

ostvarivanja prednosti  pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj u dijelu koji se odnosi na kriterije 

bodovanje koji se primjenjuju prilikom upisa djece u situacijama kada je broj prijavljene djece veći od 

smještajnih kapaciteta Vrtića.  

Nadalje, omogućuje se prijava i upis djece  koja do kraja tekuće godine navrše godinu dana života 

umjesto dosadašnje odredbe koja je uvjetovala da dijete mora navršiti godinu dana najkasnije do 

31.08. tekuće godine, u suprotnom je bilo raspoređeno na kraj bodove liste. Posljedično navedenom  

korigirana je odredba o trenutku polaska u vrtić.  

 

 

        PROČELNICA:  

          Zdenka Kovačević, dipl.iur., v.r.    

 


