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    REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 GRAD MALI LOŠINJ 
                 Gradonačelnik 
 

KLASA: 601-03/22-01/06 
URBROJ: 2213/01-01-20-5 
Mali Lošinj,  28. listopada 2022. godine 
   
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u 
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 
 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 
10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja dostavlja se na 
razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predš-
kolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o načinu os-
tvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
 Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predš-
kolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, bit će gđa Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upra-
vnog odjela. 
 
 
Prilozi: - Zaključak gradonačelnice 
 - Prijedlog Odluke 

- Obrazloženje 
- Izvješće sa savjetovanja 
 
 

 
 
        Gradonačelnica   
             Ana Kučić, mag. oec., v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje         
 



  
        REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD MALI LOŠINJ 
           GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 601-03/22-01/06 
URBROJ: 2213/01-01-20-4 
Mali Lošinj,  28. listopada 2022. godine 
  
 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske 
županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18 i 9/21), gradonačelnica Grada Mali 
Lošinj donijela je sljedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i 

predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak te se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Mali Lošinj na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 

 
 GRADONAČELNICA          

  Ana Kučić, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Evidencija, ovdje, 
2. Pismohrana, ovdje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), članka 20. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19, 57/22)  i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-
proč.tekst, 9/18 i 9/21), na svojoj sjednici održanoj dana _______________2022. godine, donosi slje-
deću 
 

O D L U K U  
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u  

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 
 

I. 
Ovom Odlukom se utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak 

(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Mali Lošinj, ako Dječji vrtić ne može upisati u 
upisnom postupku svu prijavljenu djecu rane i predškolske dobi. 

II. 
 Odredbe ove odluke odnose se na upise u Dječji vrtić kao cjeline u čijem sastavu su objekti 
u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama. 

Odredbe ove Odluke odnose se na roditelje, posvojitelje i na osobe koje ostvaruju pravo na 
skrb i brigu o djetetu na temelju zakonom utvrđenih prava i obveza. 

III. 
U Dječji vrtić se mogu upisati djeca najranije s navršenih godinu dana života. 
U redovitom postupku upisa za narednu pedagošku godinu upisati se mogu djeca koja 31. 

kolovoza imaju navršenu godinu dana života. 
 
Djeca pohađaju Dječji vrtić do ispisa iz Dječjeg vrtića, odnosno do polaska u osnovnu školu. 
             IV. 
U Dječjem vrtiću se provode redoviti programi njege, odgoja i obrazovanja, programi javnih 

potreba i posebni programi. 
Svi programi koji se provode u Dječjem vrtiću moraju imati suglasnost nadležnog ministarstva 

za odgoj i obrazovanje. 
V. 

Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. 
U novu pedagošku godinu upisuju se djeca rane i predškolske dobi dok se ne popune 

slobodna mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama Dječjeg vrtića sukladno Državnom 
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 Postupak upisa u Dječji vrtić odvija se na način kako je to utvrđeno općim aktom Dječjeg 
vrtića kojega donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Grada Malog Lošinja. 

VI. 
Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju 

i obrazovanju, ovoj Odluci kao i općim aktom Dječjeg vrtića kojega donosi Upravno vijeće uz pret-
hodnu suglasnost Grada Malog Lošinja 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić u redovitom postupku upisa za iduću pedagošku godinu imaju 
djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, na način da se direktno upisuju u 
Dječji vrtić. 

Prednost pri upisu djece mlađe životne dobi u odnosu na djecu iz stavka 2. ove točke ostva-
ruje se prema sljedećim osnovama: 
 
1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata  
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece  
3. djeca oba zaposlena roditelja  
4. 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, 
5. djeca samohranih roditelja,  
6.djeca jednoroditeljskih obitelji, 



7. djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,  
8.djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima,  
9.djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića,  
10. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne 
naknade 
 Dječji vrtić za utvrđene osnove iz stavka 3. ove točke utvrđuje općim aktom i odgovarajuća 
mjerila u brojčanoj vrijednosti. 
 Dječji vrtić može općim aktom neku od navedenih osnova dopuniti odnosno utvrditi 
određene dodatne kriterije unutar pojedine osnove. 

VII. 
Kada dvoje ili više djece imaju jednak broj bodova prednost ima dijete starije životne dobi. 
Za dijete koje je ostalo neupisano u prethodnom upisnom roku kao i za dijete koje ima sestru 

ili brata, odnosno sestre ili braću upisane u Dječji vrtić određuju se općim aktom Dječjeg vrtića po-
sebne osnove i odgovarajuća mjerila. 

Na prijedlog Centra za socijalnu skrb Povjerenstvo za upis može donijeti odluku o upisu dje-
teta bez prethodno provedenog postupka upisa ukoliko se radi o prijekoj zdravstvenoj i socijalnoj 
potrebi djeteta ili obitelji u kojoj dijete živi te ako u Dječjem vrtiću  postoji slobodno mjesto koje od-
govara dobi djeteta. 

VIII. 
Ako nema slobodnog mjesta za upis u objekt koji je roditelj naznačio u zahtjevu za upis, Dječji 

vrtić, odnosno Povjerenstvo za upis koje provodi postupak upisa u Dječji vrtić može rasporediti dijete 
u neki od objekata Dječjeg vrtića u kojem ima slobodnog mjesta u odgojno-obrazovnoj skupini koja 
odgovara dobi djeteta, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobra-
zbe. 

IX. 
Osobe iz točke II. stavak 2. sudjeluju u roditeljskom udjelu u ekonomskoj cijeni sukladno aktu 

Grada Malog Lošinja koji utvrđuje cijenu programa koji se provode u Dječjem vrtiću ako dijete ima 
prebivalište ili boravište u Gradu Malom Lošinju 

Dijete, strani državljanin ostvaruje navedeno pravo ako ima prijavljeno boravište u Malom 
Lošinju.  

 X. 
Pravila provedbe postupaka upisa u Dječji vrtić kao i pravila pohađanja Dječjeg vrtića tijekom 

boravka djeteta i korištenja programa, uređuju se općim aktom Dječjeg vrtića kojeg donosi Upravno 
vijeće uz prethodnu suglasnost Grada Malog Lošinja. 

 XI. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada 

Malog Lošinja«. 
 

 
Klasa:  601-03/22-01/03 
Ur. broj:  2213/01-01-22- 
Mali Lošinj, ___________ 2022.g.  
 
 

GRAD MALI LOŠINJ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
 

PREDSJEDNIK 
Dubravko Devčić, dr.med.vet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 
 

Pravni temelj za donošenje akta: 
  
- članak 20. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 
57/22) te članak 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18). 
 
Osnovna pitanja koja se uređuju aktom: 
 
- dana 31. svibnja stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju 
i obrazovanju („Narodne novine“ broj 57/22) koji je donio određene novine u sustav odgoja i obrazovanja 
te je, između ostalog i na drugačiji način regulirao ostvarivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. 
Dakle, prednost za upis u vrtić, u situaciji nedostatnih kapaciteta za upis sve prijavljene djece, ostvaruje 
se na temelju zakonom propisanih kriterija. 
 
- u prijedlogu Odluke utvrđuje se kako prednost pri upisu u Vrtić ostvaruju djeca roditelja invalida 
Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, 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 samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, 
djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila 
pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili 
boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja 
korisnika zajamčene minimalne naknade. 
- člankom 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da prednost ostvarivanja 
upisa uređuje osnivač svojim aktom. 
- prijedlog Odluke je bio na javnom savjetovanju, a primjedbi nije bilo. 
 
Slijedom navedenog, gradonačelnica Grada Malog Lošinja zaključkom KLASA: 601-03/22-01/03 
URBROJ:2213/01-01-22-3 od 28. listopada 2022. godine, utvrdila je prijedlog Odluke o načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, koji se podnosi 
Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i donošenje. 



 

            
         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 
           GRAD MALI LOŠINJ 
       Jedinstveni upravni odjel 
 
KLASA: 601-03/22-01/03 
URBROJ: 2213/01-01-22-2 
Mali Lošinj, 27. listopada 2022. 
             
 

IZVJEŠĆE 
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 
 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvr-

čak 
 

Razdoblje savjetovanja (početak i  
završetak) 

11.10.2022. -  26.10.2022.g. 

Način objave savjetovanja Internetska stranica Grada Malog Lošinja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti koji  
su dostavili svoja očitovanja 

Nije bilo zainteresiranih 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

/ 

 

 
 
 


