
 
 

                             
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A   
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
   GRAD PLETERNICA  

 

 
     G r a d s k o   v i j e ć e 

   

 
KLASA:  
URBROJ:  
Pleternica, ________ 2022. godine 
 
Na temelju članka 36. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice broj 
02/21), Gradsko vijeće Grada Pleternice, na 7. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine, 
donosi slijedeću 
 

/ PRIJEDLOG / 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o visini udjela roditelja – staratelja u cijeni programa Dječjeg 

vrtića “Tratinčica” Pleternica 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom pristupa se izmjeni i dopuni Odluke o visini udjela roditelja – staratelja u 
cijeni programa Dječjeg vrtića “Tratinčica” Pleternica (Službenog glasilo Grada Pleternice br. 
03/19) – dalje u tekstu: Odluka. 
 

Članak 2. 
 
U članku 1. Odluke, briše se točka i dodaje zarez i sljedeći tekst: 
 
„ , te kriteriji prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Pleternica. „ 
 

Članak 3. 
 
Iza članka 5. Odluke dodaje se novi članak 5.a, koji glasi: 
 
„Članak 5.a 
 
U smislu članka 20. stavak 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ovom Odlukom propisuju se sljedeći kriteriji koji se imaju 
primjenjivati pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Pleternica, odnosno slijedeća metoda 
bodovanja: 
 
 
 
 



 
 

 Kriterij  Broj bodova 
1.  Djeca koja do 01. travnja tekuće godine navrše 4 godine 20 
2.  Djeca roditelja invalida Domovinskog rata 15 

3.  Djeca iz obitelji s troje ili više djece 1 bod za svako 
dijete 

4.  Djeca oba zaposlena roditelja 10 
5.  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 8 

6.  Djeca samohranih roditelja 10 
7.  Djeca jedno roditeljskih obitelji 10 
8.  Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar 

osoba s invaliditetom 8 
9.  Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u 

udomiteljskim obiteljima 10 
10.  Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području 

Dječjeg vrtića 15 
11.  Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja 

korisnika minimalne zajamčene naknade 5 
12.  Djeca samohranog zaposlenog roditelja 5 
13.  Djeca koja su prijavljena u sustav E-upisi, a nisu upisana 

prethodne pedagoške godine 2 
 
Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka ovoga članka, dvoje ili više djece 
ostvaruje jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti 
djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu vrtićkog uzrasta dok se za djecu jasličkog uzrasta 
utvrđuje kriterij od mlađeg prema starijem. 
 
Ovom Odlukom zadužuje se upravno vijeće Dječjeg vrtića za donošenje odgovarajuće odluke 
za provedbu upisa sukladno kriterijima iz ove Odluke. „ 

 
Članak 4. 

 
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene. 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana donošenja i bit će objavljena u 

«Službenom glasilu» Grada Pleternice. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE 
 

Predsjednik: 
 

________________ 
Anto Barbarić, dipl.ing. 


