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PREDMET: Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
                     u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin   
                   - prijedlog, dostavlja se. 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 
vrtić „Olga Ban“ Pazin  upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
u Dječji vrtić „Olga Ban“, određuje se Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića“Olga Ban“ 
Pazin, a prema potrebi i Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti.  

 
 
           Gradonačelnik 
            Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prijedlog 14.07.2014. 
 
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 

novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ___ srpnja 2014. 
donijelo je  

 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
 

 
Članak 1. 

U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 6/12.) članak  4.  mijenja se i glasi:  

 „Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matičnom vrtiću ostvaruje dijete koje ima prebivalište 
na području Grada Pazina. 

 Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Područnom vrtiću ostvaruje dijete koje ima 
prebivalište na području Općine u kojoj  djeluje Područni vrtić. 

U Matični  ili Područni vrtić može se  upisati i dijete koje nema prebivalište na području  rada 
Vrtića u koji se upisuje ako u tom Vrtiću ima slobodnih mjesta. U slučaju prijave većeg broja djece od 
planiranog  za upis prednost pri upisu u Vrtić ostvaruje se prema  kriterijima opisanim u članku 5.  ove 
Odluke. 

Dijete koje nema prebivalište na području rada Vrtića, a upisano je u Matični ili Područni vrtić 
plaća punu ekonomsku cijenu smještaja ili mu troškove boravka sufinancira jedinica lokalne  
samouprave.“ 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće. Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar  u Šumi. 
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OBRAZLOŽENJE 
                        uz Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 20. stavku 2. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članku 22. Statuta 
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.). 

 
II. PRIKAZ STANJA I SADRŽAJ ODLUKE 
Člankom 20. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 

10/97., 107/07. i 34/13.) propisano je da način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić 
utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom,  dok je člankom 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.) uređen djelokrug  Gradskog vijeća kao  predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave od donošenja odluka i drugih akata iz samoupravnog djelokruga.   
            Na prijedlog Koordinacije Gradonačelnika i Općinskih načelnika Pazinštine od 17. lipnja 2014. 
godine predložena je dopuna  članka 4., a sve radi pojednostavljenja postupka upisa u Vrtić. 

Naime, prema prijedlogu pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matičnom vrtiću i u 
Područnim vrtićima ostvaruje dijete koje ima prebivalište na području Grada Pazina i Općina 
OpćinaCerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan odnosno na 
području rada Vrtića. Prebivalište se vezuje uz dijete, a ne uz roditelja, staratelja ili skrbnika kao do 
sada.  

Suština je u dopuni stavka 3. članka 1. ovog prijedloga Odluke kojim se daje mogućnost upisa 
djece u  Matični  ili Područni vrtić bez obzira na prebivalište unutar Grada i Općina na kojima djeluje 
Vrtić  ali pod uvjetom  da u tom Vrtiću  nije prijavljen dovoljan broj djece s prebivalištem na području 
rada dotičnog Vrtića odnosno da u tom Vrtiću ima slobodnih mjesta. U slučaju prijave većeg broja 
djece od planiranog za upis prednost pri upisu u Vrtić ostvaruje se prema  kriterijima opisanim u 
članku 5.  ove Odluke. 

 
Radi lakšeg praćenja predloženog teksta Odluke daju se odredbe članka 4. i 5. važeće Odluke 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 6/12.):  

Članak 4. 
Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matičnom vrtiću odnosno u Područnim vrtićima ostvaruju djeca 

čiji roditelji, staratelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Pazina odnosno na području  Općina u 
kojima  djeluje Područni vrtić. 

Djeca čiji roditelji, staratelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području Grada  Pazina i Općina, a 
upisani su u Matični ili Područni vrtić plaćaju punu ekonomsku cijenu smještaja ili im troškove smještaja 
sufinancira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Članak 5. 

U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca 
roditelja  invalida (vojnih i civilnih) Domovinskog rata,  djeca iz obitelji troje i više djece, djeca zaposlenih 
roditelja (oba roditelja), djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca u udomiteljskim 
obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca s teškoćama u razvoju i/ili posebnim potrebama, 
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 

Upravno vijeće Vrtića utvrđuje redoslijed prednosti upisa, način provođenja upisa i dokumentaciju koju 
je potrebno priložiti prilikom upisa. 

Vrtić zadržava pravo naknadne provjere dostavljene dokumentacije prilikom upisa.   
 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE 
Za provedbu ove Odluke  nisu potrebna nova izdvajanja iz Proračuna Grada Pazina.   
 

Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti 


