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Dječji vrtić More  
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
          GRAD RIJEKA 

   Gradonačelnik 
Rijeka, 4. 12. 2018. 
 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednika Andreja Poropata  

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 

11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 

A) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More; 

B) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtića 
Sušak. 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni 

tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo. 

 
 

   GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
a) Prijedloga Odluke o  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

More 
b) Prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

Sušak 
 

 Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka na tri javne ustanove, Dječji vrtić Rijeka, 
Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 30. 
ožujka 2017. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), započeo je zahtjevan 
postupak mnogobrojnih aktivnosti kako bi se predmetna Odluka realizirala u praksi (pribava 
suglasnosti na Odluku od strane Ministarstva, imenovanje privremenih ravnateljica Dječjeg 
vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More, donošenje privremenih Statuta, izrada Programa rada za 
nove ustanove i pribavljanje Rješenja o verifikaciji tih programa od strane Ministarstva, izrada 
diobene bilance, pribavljanje Rješenja o dozvoli početka rada ustanova, upis novih ustanova 
u Registar Trgovačkog suda u Rijeci, pribavljanje RKP broja za nove ustanove kod FINE, 
itd.).  
 Kako bi cjelokupan postupak osnivanja bio završen, predstoji još oformiti upravna 
vijeća dvaju novih vrtića, koja će, uz suglasnost osnivača, donijeti njihove statute i Pravilnike 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, a zatim i ostale potrebne akte. 
 Grad Rijeka kao osnivač, ima zakonske obveze donijeti određene akte neophodne za 
obavljanje njihovih djelatnosti. Jedan od tih akata je i Odluka o načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu u „svoje” dječje vrtiće. 
 Odredbom članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine 
broj 10/97, 107/07 i 94/13), utvrđeno je da prednost pri upisu djece u dječje vrtiće kojima su 
osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju djeca roditelja žrtava i 
invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, 
djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, 
djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 
Način ostvarivanja te prednosti utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom. 
 Kako je do sada Grad Rijeka bio osnivač samo Dječjeg vrtića Rijeka, za predmetni 
vrtić takva odluka već postoji i to još od 1998. godine. Provedbom u praksi kroz nekoliko 
godina, a uvažavajući i mnogobrojne prijedloge roditelja čija djeca nisu uspjela biti upisana u 
vrtić, 2013. godine donesena je Odluka koja je i danas na snazi. Njome su dodatno definirani 
kriteriji za upis djece, uzimajući u obzir iskazane potrebe roditelja kao i specifičnosti koje se 
vezuju uz samohrane roditelje. 
 Takve, sadržajno jednake odluke, potrebno je donijeti i za dječje vrtiće More i Sušak. 
Naime, Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka iz 2013. 
godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13), pokazala se dobro 
osmišljenom i provedivom u praksi, a temeljem nje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka 
svojih općim aktom podrobnije uredilo postupak upisa, kao i druga pitanja vezana uz upis 
djece u vrtić. Iz tog razloga nema potrebe posezati za novim rješenjima. 
  Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More (članak 
2.),  utvrđeno je da prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruju djeca koja zajedno s oba 
roditelja, odnosno sa samohranim roditeljem, imaju prebivalište u gradu Rijeci i državljani su 
Republike Hrvatske. Pravo prvenstva imaju i djeca koja imaju skrbnika ili su u udomiteljskoj 
obitelji, i to neovisno o mjestu prebivališta, ako skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Rijeci. 
Tu prednost, nadalje, ostvaruju i djeca koja su strani državljani a zajedno s roditeljima imaju 
status stranca s odobrenim boravkom u gradu Rijeci.  
 Redoslijed prednosti se taksativno utvrđuje (članak 3.), a propisana su i mjerila od 
kojih se polazi pri utvrđivanju prava na ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
(članak 4.). U slučaju da nakon utvrđivanja prednosti po utvrđenim kriterijima ostane još 
slobodnih mjesta za upis djece, predviđeni su i razlikovni kriteriji za upis (članak 5.). Člankom 
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6. Odluke propisano je da se postupak upisa djece u Dječji vrtić podrobnije uređuje općim 
aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. Stoga će jedna od prvih zadaća Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića More, kad ono bude osnovano, biti donijeti predmetni akt temeljem ove 
Odluke Gradskog vijeća grada Rijeke. Članak 7. Odluke utvrđuje dan njezinog stupanja na 
snagu. 
 Ponovo se ističe da su predmetni Prijedlozi odluka koji se predlažu za Dječji vrtić 
More i Dječji vrtić Sušak, sadržajno identični važećoj odluci za Dječji vrtić Rijeka.  
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a) 
          Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada 
Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici ________ 2018. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More 

 
Članak 1. 

 
  Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
More (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

 
Članak 2. 

 
Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje: 

- dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su 
Republike Hrvatske, 

- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i 
državljani su Republike Hrvatske, 

- dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o 
njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci, 

- dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s 
odobrenim stalnim boravkom u gradu Rijeci. 

 
Članak 3. 

 
  Prednost pri upisu u Dječji vrtić djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva: 

a) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 
b) djeca s teškoćama u razvoju, 
c) djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje, 
d) djeca zaposlenih roditelja, 
e) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 
f) djeca iz obitelji s troje ili više djece, 
g) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak. 

  Pod djetetom iz stavka 1. točke b) ovoga članka, smatra se dijete kojem su vrsta i 
stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi. 

      Pod djetetom iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke i stavka 1. točke c) 
ovoga članka, smatra se dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji. 
 

Članak 4. 
 
  Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 3. ove Odluke, polazi se od sljedećih 
mjerila: 

- kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj 
obitelji, 

- dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred 
djetetom iz obitelji s manje djece. 
Pod ukupnim brojem djece u obitelji iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka smatra se 

uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca u odnosnoj obitelji. 
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Članak 5. 
 

  U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz članka 2. ove Odluke preostane 
slobodnih mjesta za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca prema sljedećem redoslijedu: 

- dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi samo s jednim roditeljem, a taj roditelj i dijete 
imaju prebivalište u gradu Rijeci, 

- dijete koje, kao ni njegovi roditelji, nema prebivalište u gradu Rijeci. 
  U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić 
primjenjuju se odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke. 

 
Članak 6. 

 
  Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga 
pitanja u vezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 

Članak 7. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
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b) 
         Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici ______ 2018. godine, donijelo je 
  

ODLUKU 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak 

 
Članak 1. 

 
  Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Sušak (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 
 

Članak 2. 
 

  Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje: 
- dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su 

Republike Hrvatske, 
- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i 

državljani su Republike Hrvatske, 
- dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o 

njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci, 
- dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s 

odobrenim stalnim boravkom u gradu Rijeci. 
 

Članak 3. 
 

  Prednost pri upisu u Dječji vrtić djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva: 
a) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 
b) djeca s teškoćama u razvoju, 
c) djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje, 
d) djeca zaposlenih roditelja, 
e) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 
f) djeca iz obitelji s troje ili više djece, 
g) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak. 

  Pod djetetom iz stavka 1. točke b) ovoga članka, smatra se dijete kojem su vrsta i 
stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi. 

      Pod djetetom iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke i stavka 1. točke c) ovog 
članka, smatra se dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji. 
 

Članak 4. 
 

  Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 3. ove Odluke, polazi se od sljedećih 
mjerila: 

- kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj 
obitelji,  

- dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred 
djetetom iz obitelji s manje djece. 
Pod ukupnim brojem djece u obitelji iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka smatra se 

uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca u odnosnoj obitelji. 
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Članak 5. 
 

  U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz članka 2. ove Odluke preostane 
slobodnih mjesta za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca prema sljedećem redoslijedu: 

- dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi samo s jednim roditeljem, a taj roditelj i dijete 
imaju prebivalište u gradu Rijeci, 

- dijete koje, kao ni njegovi roditelji, nema prebivalište u gradu Rijeci. 
  U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić 
primjenjuju se odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke. 
 

 Članak 6. 
 

  Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga 
pitanja u vezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 

Članak 7. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
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