
Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Križevci, te Odluke o davanju 
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 
Gradskog vijeća Grada Križevaca KLASA: 601-01/22-01/0006; URBROJ:2137-2-02/1-22-1, 29.ožujka 
2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci, Matije Gupca 52, 48 260 Križevci, (u daljnjem tekstu: 
Ustanova), na sjednici održanoj dana 04.travnja 2022. godine donosi 

 
 

P R A V I L N I K  O  I Z M J E N A M A  I  D O P U N A M A 
 

P R A V I L N I K A  
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

 
Članak 1. 

 

Čl. 4 stavka 1. Pravilnika o upisu mijenja se i glasi  ,,Vrtić upisuje djecu u programe predškolskog 
odgoja s navršenih godinu dana života pa do polaska u školu. Dijete koje do 31.08. tekuće godine 
navršava godinu dana upisuje se u program jaslica, odnosno djeca koja do 31.08. tekuće godine 
navršavaju 3 godine upisuju se u programe vrtića'', temeljem dopisa MZO-a od 07. srpnja 2021. 
KLASA:601-02/21-03/00461; URBROJ:533-05-21-0002 

                Članak 2. 

Čl. 16. Pravilnika o upisu djece  mijenja se i glasi: 
Odluku o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci 
(KLASA:601-01/22-01/0006; URBROJ:2137-2-02/1-22-1)  koju je Gradsko vijeće Grada Križevaca 
donijelo na sjednici 15. svibnja 2020. godine (dalje u tekstu: Odluka), dodaju se tri nova mjerila pa tako 
popis glasi:  
 

Rbr. MJERILO BODOVI 

1. dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata i dijete 
osobe s invaliditetom 

4   
 

2. dijete  iz obitelji s troje ili više djece Po 1 za svako 
malodobno dijete 

3. dijete oba zaposlena roditelja 10  
4. dijete samohranog roditelja 15  

5. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi 7   

6. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1  
7. dijete čiji roditelji primaju doplatak 2  
8. dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 15  

9. dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom 
školovanju, a drugi nezaposlen 5  

10. dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju 10  

11. dijete kojemu brat/sestra već pohađa Dječji vrtić Križevci  

Po 1 za svako dijete 
upisano u program 

Dječjeg vrtića 
Križevci 



12. dijete s liste čekanja na upis od prethodne pedagoške 
godine 10 

13. Dijete s prebivalištem na području Grada Križevaca 20  

 
Članak 3. 

          Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu, mjerila za naplatu 
korisnika usluga i druga pitanja u vezi s upisom djece u Dječji vrtić Križevci, podrobnije se uređuju 
Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, koji donosi Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića. 

 

 

 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga stupaju na snagu danom objave, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Križevaca. 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Mario Martinčević 
 
 
 
 

 Ovaj Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga objavljen je na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnoj ploči Vrtića dana 04.04.2022. godine, te 
stupa na snagu danom objave. 

 
 

         Ravnateljica 
 

Nataša Batković 
 
 
 
KLASA:601-02/21-02/02 
URBROJ: 2137-60-01-22-01 
Križevci, 04.04.2022. godine 
 
 

 


