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TOČKA 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune  

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u DV Čavlić 



Obrazloženje 
 

Na temelju  članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi (“Narodne novine, broj 10/97 i 107/07/ i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića “Čavlić“, 
Upravno vijeće na sjednici održanoj  31. siječnja 2020.g. donijelo je prijedlog Izmjene i dopune 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Čavlić“. 
 
Naime, Pravilnikom o upisima i mjerama upisa djece uređuju se mjerila i postupak upisa djece u Dječji 
vrtić “Čavlić“ postupak prijema novoupisane djece, prava i obveze roditelja djece-korisnika usluga u 
Vrtiću, te postupak ispisa iz Vrtića. Izmjenom i dopunom Pravilnika o upisima i mjerama upisa predlaže 
se opis mjerila i način bodovanja pri upisu djece (članak 7. stavak 2. Pravilnika) te se dodatno propisuju 
odredbe Pravilnika vezano za pojedine slučajeve s kojima se ustanova susreće prilikom postupka upisa. 
 
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću proveden je u trajanju od 28. svibnja 2019.g. do 
21. lipnja 2019.g. te u tom periodu nije zaprimljena niti jedna primjedba/prijedlog na Izmjene i dopune 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Čavlić“ 
 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstava u proračunu Općine Čavle.  
  
Slijedom navedenog, dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i davanje prethodne Suglasnosti na 
Izmjene i dopune statuta Dječjeg vrtića Čavlić.  
  
  
                  Općinska načelnica 
 







Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "Čavlić", Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića "Čavlić", Čavle, na sjednici održanoj dana  31.01. 2020. godine, donosi 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISIMA I 

MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ «ČAVLIĆ» 

 

Članak 1. 

U članku 1. riječ "podnose" zamijenjuje se riječi "odnose". 

 

Članak 2. 

Članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"(3) Vrtić je dužan osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za djecu u 

godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program 

predškolskog odgoja, a djeca pripadnici romske nacionalne manjine mogu se upisivati u 

program predškole i dvije godine prije polaska u školu, kao i djeca s teškoćama u razvoju, kojoj 

je potrebno više vremena za stjecanje potrebnih kompetencija kako bi bila spremna za polazak 

u osnovnu školu (Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014) i 

Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014. - 2020. godine)." 

 

Članak 3. 

U članku 6. točka 4. mijenja se i glasi: 

"- dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim 

stalnim boravkom i prebivalištem na području Općine Čavle". 

 

Članak 4. 

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: 

(2) Ukoliko se sva prijavljena djece ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se 

primjenom metode bodovanja kako slijedi: 

1. S prebivalištem na području Općine Čavle - 50 bodova 

- Djeca i roditelji/skrbnik s prebivalištem na području Općine Čavle državljani RH 

- Dijete stranac sa stalnim boravkom i prebivalište u Općini Čavle čiji roditelji/skrbnici 

stranci imaju stalni boravak i prebivalište na području Općine Čavle 

2. Djeca roditelja/ skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata - izravan upis 

3. Djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja/skrbnika - 10 bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 



- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelji/skrbnici koji primaju dječji doplatak - 1 bod 

4. Djeca iz obitelji jednog zaposlenog roditelja/skrbnika a drugi je redovan učenik ili 

studenti odnosno gdje su oba roditelja/skrbnika redovni učenici ili studenti - 10 

bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelji koji primaju dječji doplatak - 1 bod 

5. Dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja/skrbnika - 5 bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelji koji primaju dječji doplatak - 1 bod 

6. Djeca iz udomiteljske obitelji čiji udomitelji imaju prebivalište na području Općine 

Čavle - 10 bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Udomitelji koji primaju dječji doplatak - 1 bod 

- Oba zaposlena udomitelja - 10 bodova 

- Jedan udomitelj zaposlen, drugi nezaposlen - 5 bodova 

7. Dijete samohranog roditelja 

- Roditelj koji je zaposlen - 10 bodova 

- Roditelj koji je redovan učenik ili student - 10 bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelj koji prima dječji doplatak - 1 bod 

8. Dijete iz jednoroditeljske obitelji 

- Roditelj koji je zaposlen - 10 bodova 

- Roditelj koji je redovan učenik ili student - 10 bodova 

- Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelj koji prima dječji doplatak - 1 bod 



9. Dijete s teškoćama u razvoju koje zajedno s roditeljima/skrbnicima ima 

prebivalište na području općine Čavle – 6 bodova 

- temeljem mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne 

skrbi ili odgovarajućim medicinskim i drugim nalazima, mišljenjima i rješenja 

nadležnih tijela, ustanova i vještaka 

10. Dijete čiji je jedan roditelj/skrbnik trajno nesposoban za rad - 5 bodova 

- Temeljem rješenja HZMO-a o nesposobnosti za rad 

-  Iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete po 1 bod 

- Za dijete za koje se podnosi zahtjev u godini prije polaska u školu - 6 bodova 

- Roditelj koji prima dječji doplatak - 1 bod 

11. Roditelj koji je redovan učenik ili student - 5 bodova 

 

Članak 5. 

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi: 

"(4) Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust do treće godine života 

djeteta ili mirovanje radnog odnosa, ne može ostvariti prednost po osnovi zaposlenosti iz ovog 

Pravilnika za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta za dijete za koje ostvaruje to pravo." 

U članku 7. stavak 5. se briše, a stavak 6. postaje stavak 5. 

 

Članak 6. 

Članak 8. se mijenja i glasi: 

"(1) Ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon upisa djece koja zajedno s roditeljima/skrbnicima 

imaju prebivalište na području Općine Čavle, u redovan program Vrtića može se upisati dijete 

koje ima prebivalište na području Općine Čavle zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom. 

(2) Djeca s prebivalištem izvan područja Općine Čavle mogu se upisati u redovan program 

Vrtića, ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon upisa djece koja zajedno s 

roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području Općine Čavle, uz predočenje potvrde o 

sufinanciranju matične jedinice lokalne samouprave do pune ekonomske cijene. U 

suprotnome roditelj/skrbnik plaća punu ekonomsku cijenu jasličkog ili vrtićkog programa." 

 

Članak 7. 

U članku 9. stavak 4. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

"2. uvjerenje o prebivalištu za dijete i roditelje/skrbnike ne starije od 30 dana izdane od MUP-

a; 



3. preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.uvjerenje o prebivalištu za dijete i 

roditelje/skrbnike ne starije od 30 dana izdane od MUP-a." 

 

Članak 8. 

U članku 10. stavak 1. točki 4., iza postojećeg teksta dodaju se riječi: „ne stariji od 30 dana“. 

U članku 10. stavak 1. dodaje se točka 10. koji glasi: 

"10. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - roditelj/skrbnik 

prilaže odluku o razvodu ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu 

(izjava potpisana od oba roditelja te ovjerena od strane javnog bilježnika)." 

U članku 10. stavku 3. iza teksta "Zakonu o socijalnoj skrbi" dodaje se tekst: "(NN 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 , 98/19)". 

 

Članak 9. 

Iza članka 10. dodaju se članci 10. a) i 10. b) koji glase: 

„Članak 10. a) 

Ukoliko Ustanova ne može osigurati uvjete rada i omogućiti upis za svu novoprijavljenu djecu 

s teškoćama u razvoju, prednost pri upisu razrađuje se metodom bodovanja temeljem kriterija 

iz članka 7. ovog Pravilnika, kao i mišljenja sačinjenog od strane stručnog tima (edukacijski 

rehabilitator, pedagog, medicinska sestra i ravnatelj) o postojanju ili nepostojanju kadrovskih i 

organizacijskih uvjeta za integraciju djeteta u redovite skupine ili uključivanje u drugi 

odgovarajući program koji Vrtić može ponuditi. 

Članak 10. b) 

"(1) Za dijete s teškoćama u razvoju provodi se pedagoška opservacija u trajanju od tri mjeseca. 

O duljini dnevnog, odnosno tjednog boravka djeteta u Vrtiću  za vrijeme opservacije, odlučuje 

opservacijski tim u dogovoru s roditeljem. Ukoliko za to postoji potreba, pedagoška opservacija 

može se odlukom opservacijskog tima produljiti. Duljinu trajanja boravka djeteta u odgojnoj 

skupini nakon pedagoške opservacije određuje u svakom pojedinom slučaju opservacijski tim 

ovisno o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta. Opservacijski tim čine edukacijski 

rehabilitator, pedagog, odgojitelj, medicinska sestra i ravnatelj. 

(2) Za djecu za koju se nakon upisa utvrdi odstupanje u razvoju također se provodi opservacijski 

postupak opisan u stavku 1. ovog članka.“ 

 

Članak 10. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

"Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta za program jaslica i program vrtića, 

sastavljaju se privremeni rezultati upisa. Sadrže redni broj, šifru djeteta, datum rođenja i broj 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201


bodova. Privremeni rezultati sadrže šifru djece koja su već upisana i nastavljaju s korištenjem 

usluga, a u zatim slijede šifre novoupisane djece s ostvarenim brojem bodova." 

 

Članak 11. 

Članak 15. mijenja se i glasi: 

"Informacije o djeci ili roditeljima koje Dječji vrtić sazna, zaštićene su sukladno Zakonu o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)." 

 

Članak 12. 

U članku 29. stavku 1., točki 1., iza postojećeg teksta dodaju se riječi: "uz nazočnost djeteta". 

 

Članak 13. 

U članku 31., iza postojećeg teksta dodaje se nova točka, koja glasi: 

"- kao potvrdu upisa djeteta, izvršiti u razdoblju od 01. do 20. rujna tekuće godine, uplatu 

beskamatnog predujma u visini iznosa sudjelovanja roditelja – korisnika usluga." 

 

KLASA: 003-01/20-01/01 

URBROJ: 2170/01-54-02-20-1 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 

 

        ___________________ 

          Dejan Ljubobratović 

 

  

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. stavka 1. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 
107/07, 94/13) ) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15, 
12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici ___. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Čavlić“ 
 
 

Članak 1.  

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić Čavlić“ koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić donijelo na sjednici održanoj 31. siječnja 
2020.g., KLASA: 003-01/20-01/01, URBROJ: 2170/01-54-02-20-1. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 
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