
 
Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 

3/18, 2/20, 4/21, 10/22) Općinsko vijeće Općine Viškovo na __. sjednici održanoj __. ______ 2023. godine 
donijelo je 

Odluku   

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo (u daljnjem 

tekstu: Dječji vrtić), kojem je osnivač Općina Viškovo. 
 

Članak 2. 

 
(1) Djeca s prebivalištem na području Općine Viškovo, djeca strani državljani s odobrenim stalnim boravkom 
na području Općine Viškovo, dijete kojem je dodijeljen skrbnik i udomljena djeca bez obzira na prebivalište 

ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Viškovo, imaju prednost pri upisu u Dječji vrtić u odnosu 

na zainteresiranu djecu s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u drugoj jedinici lokalne sa-
mouprave. 
 

(2) U slučaju kada, nakon utvrđivanja prednosti iz stavka 1. ovog članka, preostane slobodnih mjesta za upis, 
u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave, uzevši u obzir 

prednosti iz članka 3. 
 

Članak 3. 

 

(1) Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine 

navrše četiri godine života. 

 

(2) Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu 
imaju djeca prema sljedećem redoslijedu: 

 djeca samohranih roditelja 

 djeca jednoroditeljskih obitelji 

 djeca oba zaposlena roditelja 

 djeca iz obitelji s troje ili više djece 

 djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz 
sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u 
razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno 

propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja 

 djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima 

 djeca roditelja invalida Domovinskog rata 

 djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom 

 djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. 
 

(3) Red prvenstva iz stavka 2. ovoga članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru 
utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva. 
 

 

 
 



 

 

 
Članak 4.  

 
Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni 
program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom. 

 
Članak 5. 

 
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom u 

Dječji vrtić, utvrđuje Dječji vrtić svojim općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 

Članak 6. 
 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ br. 1/15). 
 

(2) Ova Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.  
 
 
KLASA: _____________ 
URBROJ: ____________ 
VIŠKOVO, __. ______ 2023. godine 
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Obrazloženje 

Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo. 
 
Općina Viškovo osnivač je Dječjeg vrtića Viškovo (dalje: Dječji vrtić), a način ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u dječji vrtić čiji je osnivač Općina Viškovo utvrđen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić Viškovo koja je objavljena u Službenim novinama Općine Viškovo, broj 1/15. 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobio uređeni su odredbama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) (dalje: 
Zakon). Člankom 20. Zakona uređena je prednost pri upisu djece u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne 
ili područne (regionalne) samouprave dok način ostvarivanja prednosti utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim 
aktom. 
 
Dana 31. svibnja 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 57/22). Najznačajnija izmjena odnosi se na članak 20. Zakona 
kojim se ostvarivanje prvenstva pri upisu regulira na drugačiji način.  
 
Sukladno metodološko-nomotehničkim pravilima izrade propisa utvrđena je svrhovitost izrade novog 
cjelovitog teksta jedinstvene Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo. 
 
Donošenjem ovog Prijedloga Odluke ne nastaju nove obveze za Proračun Općina Viškovo. 
 
S obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predložene Odluke o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo. 
 
 
         Općinska načelnica 
 
                      Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 
 
 

 


