
Na temelju članka  18. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa 
djece u Dječji vrtić Opuzen, a nakon pribavljene  suglasnosti Gradonačelnika Grada Opuzena 
na Plan upisa djece u Dječji vrtić Opuzen za 2020./2021. pedagošku godinu Klasa: 601-01/20-
01-02; Urbroj: 2148/03-20-1 od 08. lipnja 2020. godine, Upravno vijeće  je na sjednici 
održanoj dana 9. lipnja 2020. godine donijelo 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o upisu djece u Dječji vrtić Opuzen za 

pedagošku 2020./2021. godinu 
 
I    Uvjeti upisa u Vrtić 
 

U Dječji vrtić Opuzen (u daljem tekstu: Dječji vrtić) se upisuju predškolska djeca s 
prebivalištem/boravištem na području grada Opuzena, od navršene jedne godine života do 
polaska u osnovnu školu. Djeca iz drugih lokalnih uprava se mogu upisati ako ima slobodnih 
mjesta za upis, a i osiguraju se uvjeti po Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić. 
 
II Prednost upisa 
 

Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić utvrđuje se metodom bodovanja prema 
sljedećim kriterijima: 
 
Redni 
broj 

Opis Broj bodova 

1. Dijete invalida Domovinskog rata 10 bodova 

2. Djete roditelja invalida 10 bodova 

3. Dijete bez oba roditelja 15 bodova 

4. Dijete čija su oba roditelja zaposlena  10 bodova 

5. Dijete samohranih roditelja ili udomitelja 10 bodova 

6. Dijete koje živi samo sa jednim zaposlenim roditeljem 10 bodova 

7. Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece 1 bod za svako 
malodobno 
dijete 

8. Dijete u udomiteljskim obiteljima 5 bodova 

9. Dijete korisnika doplatka za djecu 3 boda 

 
Poredak primljene djece određuje se na temelju ukupnog broja bodova, po redu od 

većeg broja bodova do najmanjeg, članak 4. Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić Opuzen. 
Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje 

prednosti. 



U iznimnim slučajevima, ravnatelj Dječjeg vrtića je ovlašten uključiti dijete u vrtić i 
jaslice, ako procijeni  da za to postoje opravdani razlozi. 

Zahtjeve za upis razmatra Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić kojeg imenuje  
ravnatelj vrtića na rok od jedne godine. 

 
Povjerenstvo za upis ima 6 članova i čine ga: 
 
1. Manuela Šutalo - odgojiteljica 
2. Nera Sršen - odgojiteljica  
3. Anamarija Čović - odgojiteljica 
4. Marija Bačić - odgojiteljica 
5. Kristina Zonjić - psiholog, stručna služba 
6. Dijana Glavor Vitali - predsjednica povjerenstva. 
 
III Rokovi sklapanja ugovora 
 

Dječji vrtić je dužan u vremenu od 1. do 15. rujna 2020. godine  potpisati s 
roditeljima/skrbnicima  ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 
 
IV Iznos nadoknade za usluge Vrtića 
 

Iznos nadoknade roditelja koji se odnosi na cijenu usluge programa Vrtića utvrđuje se 
sukladno Odluci o načinu i sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Opuzen koju 
donosi Gradsko vijeće Grada Opuzena.  
 
V Oglas za upis 
  

Dječji vrtić je dužan objaviti oglas za upis djece za 2020./2021. pedagošku godinu. 
Oglas se ističe na oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića, na službenim web stranicama Dječjeg 

vrtića i Grada Opuzena i putem lokalnih radio postaja. 
Za pedagošku godinu 2020./2021. upisi započinju 10. lipnja i traju do 26. lipnja 2020. 

godine.  
U skladu s propisanim epidemiološkim mjerama (Covid 19) prijave za upis se primaju u  

Upravi Dječjeg  vrtića Opuzen. 
  
 
U Opuzenu, 9. lipnja 2020. godine                                                  
Klasa: 601-02/20-01-01 
Urbroj: 2117-106-01-20-18                                                          Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                                          Nera Sršen 


