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Iznimno od odredbe u stavku 1. ovog članka, sudjelovanje 
roditelja-korisnika usluga u cijeni Redovitog programa, Alter-
nativnog programa i Cjelodnevnog integriranog programa ranog 
učenja engleskog jezika umanjit će se jednom godišnje za 50%, 
ukoliko dijete izostane cijeli kalendarski mjesec.

Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, sudjelovanje 
roditelja-korisnika usluga u cijeni Redovitog programa, Alterna-
tivnog programa i  Cjelodnevnog integriranog programa ranog 
učenja engleskog jezika umanjit će se za 50% svaki puta kada 
dijete zbog bolesti izostane 30 uzastopnih dana, pod uvjetom da 
roditelj-korisnik usluge po povratku djeteta u dječji vrtić dostavi 
liječničku potvrdu za dijete, u  svrhu dokazivanja bolesti za pred-
metno razdoblje.“

Članak 5.
 U nazivu Odluke, riječ „Radost“ mijenja se u Radost.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/12-01-17-4
Jastrebarsko, 9. veljače 2017.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 37. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 
25. sjednici održanoj dana 9. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko

Članak 1.
U Odluci o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“, Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 

broj 6/14), članak 3. mijenja se i glasi:
U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvarit će se prema slijedećim kriteri-

jima, primjenom  metode bodovanja, i to na način kako slijedi :

KRITERIJ 
OBRAZLOŽENJE BODOVANJA
POJEDINOG KRITERIJA 

OSTVARENI
BODOVI

Dijete roditelja žrtava i invalida 
domovinskog rata

Ukoliko je jedan roditelj invalid domovinskog rata, dijete ostvaruje bodove 
ovisno o stupnju invaliditeta roditelja na sljedeći način: 

 – stupanj invaliditeta 91-100% = 30 bodova, stupanj invaliditeta 81-90% = 
29 bodova,

 – stupanj invaliditeta 71-80% = 28 bodova,
 – stupanj invaliditeta 61-70% = 27 bodova,
 – stupanj invaliditeta 51-60% = 26 bodova,
 – stupanj invaliditeta 41-50% = 25 bodova,
 – stupanj invaliditeta 31-40% = 24 boda,
 – stupanj invaliditeta 21-30% = 23 boda, 
 – stupanj invaliditeta 11-20% = 22 boda,
 – stupanj invaliditeta 1-10% = 21 bod.

Ukoliko su oba roditelja invalidi domovinskog rata, dijete ostvaruje bodove 
ovisno o stupnju invaliditeta oba roditelja, a bodovi se zbrajaju.

do 60 bodova

Dijete iz obitelji s troje ili više 
djece

Ukoliko je dijete iz obitelji s troje i više djece, ostvaruje se 10 bodova za 
treće i 1 bod svako iduće dijete (dijete je osoba do navršenih 18 godina 
života). Bodovi za treće i svako iduće dijete se zbrajaju.

10 bodova za 
treće i 1 bod 
za svako iduće 
dijete

Dijete zaposlenih roditelja Dijete ostvaruje bodove na temelju zaposlenosti svakog roditelja ponaosob.
Bodovi na temelju zaposlenosti majke i oca se zbrajaju.
Zaposlenost svakog roditelja djeteta u cjelovitoj obitelji boduje se s 25 
bodova.
Dijete samohranog zaposlenog roditelja, na temelju zaposlenosti roditelja, 
ostvaruje 50 bodova.
Dijete koje živi u jednoroditeljskoj obitelji, na temelju zaposlenosti roditelja 
s kojim živi, ostvaruje 50 bodova.

do 50 bodova

Dijete samohranih roditelja Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga 
(drugi roditelj je umro, proglašen nestalim ili lišen roditeljskog prava).

16 bodova

Dijete u udomiteljskoj obitelji Dijete koje živi u udomiteljskoj obitelji na temelju ovog kriterija ostvaruje 9 
bodova.

9 bodova
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Dijete u godini prije polaska u 
školu

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu je dijete koje  će biti školski 
obveznik u narednoj pedagoškoj  godini.

9 bodova

Dijete roditelja koji primaju 
doplatak za djecu

Dijete čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu na temelju ovog 
kriterija ostvaruje 9 bodova.

9 bodova

Dijete roditelja na redovnom 
školovanju/ stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja 
radnog odnosa

Redovno školovanje /stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
svakog roditelja boduje se s 4 boda.
Dijete samohranog roditelja na redovnom školovanju/ samohranog roditelja 
na stručnom  osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ostvaruje  8 
bodova.  
Dijete iz jednoroditeljske obitelji, na temelju redovnog školovanja roditelja 
s kojim dijete živi/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa  
roditelja s kojim  dijete živi, ostvaruje 8 bodova.

do 8 bodova

Dijete koje živi u iznimno 
teškim socijalnim i zdravstvenim 
prilikama

Pravo na ostvarivanje bodova po navedenom kriteriju ostvaruje se na temelju 
preporuke nadležnog centra za socijalnu skrb.

5 bodova

Dijete sa specifičnim razvojnim i/
ili zdravstvenim potrebama

Pravo na ostvarivanje bodova po navedenom kriteriju ostvaruje se na temelju 
specijalističkog nalaza i mišljenja vezanog uz utvrđivanje navedenih potreba 
i statusa djeteta.

5 bodova

Dijete roditelja člana DVD-a 
koji je sudjelovao u više od 5 
vatrogasnih intervencija u godini 
koja prethodi godini predavanja 
zahtjeva za upis djeteta u dječji 
vrtić

Dijete čiji je roditelj član Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je 
sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi godini 
predavanja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić na temelju ovog kriterija 
ostvaruje 2 boda.
Ukoliko oba roditelja po ovom kriteriju ostvaruju prava na bodove, bodovi se 
zbrajaju.
Dijete samohranog roditelja na temelju ovog kriterija ostvaruje  4 boda.  
Dijete iz jednoroditeljske obitelji na temelju ovog kriterija ostvaruje 4 boda.

do 4 boda

Dijete roditelja hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata

Dijete čiji je roditelj hrvatski branitelj iz Domovinskog rata na temelju ovog 
kriterija ostvaruje 2 bod.
Ukoliko oba roditelja po ovom kriteriju ostvaruju prava na bodove, bodovi se 
zbrajaju.
Dijete samohranog roditelja na temelju ovog kriterija ostvaruje  4 boda.  
Dijete iz jednoroditeljske obitelji na temelju ovog kriterija ostvaruje 4 boda.

do 4 boda

Dijete koje u pedagoškoj godini 
koja prethodi godini upisa nije 
upisano iz razloga što sa datumom 
započinjanja pedagoške godine 
nije navršilo godinu dana ili 
iz razloga što zbog nedostatka 
smještajnih kapaciteta po 
dobnim skupinama nije ostvarilo 
prednost pri upisu, uz uvjet da 
se radilo o djetetu zaposlenih 
roditelja/zaposlenog samohranog 
roditelja/zaposlenog roditelja iz 
jednoroditeljske obitelji

Dijete koje u pedagoškoj godini koja prethodi godini upisa nije upisano iz 
razloga što sa datumom započinjanja pedagoške godine nije navršilo godinu 
dana, ili iz razloga što zbog nedostatka smještajnih kapaciteta po dobnim 
skupinama nije ostvarilo prednost pri upisu, uz uvjet da se radilo o djetetu 
zaposlenih roditelja/zaposlenog samohranog roditelja/zaposlenog roditelja iz 
jednoroditeljske obitelji, a što se utvrđuje uvidom u rješenje o upisu djece u 
Dječji vrtić Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu koja prethodi godini 
upisa, na temelju ovog kriterija ostvaruje 1 bod.

1 bod

Članak 2.
U članku 5.stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

 – za dijete zaposlenog/zaposlenih roditelja - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja  i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje, ne stariji od dva mjeseca
Alineja 8. mijenja se i glasi:

 – za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu 
korisnika na doplatak za djecu za tekuću godinu, odnosno potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje 
status korisnika doplatka u tekućoj godini, ne starija od dva mjeseca.
Iza alineje 13. dodaje se alineja 14. koja glasi:

 – za dijete roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – presliku potvrde od nadležnog ministarstva o priznatom statusu hr-
vatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 3.
U nazivu i u članku 1. Odluke, riječ „Radost“ mijenja se u Radost.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/12-01-17-5
Jastrebarsko, 9. veljače 2017.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 
94/13), članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. stavka 3. 
Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko i članka 37. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 
25. sjednici održanoj 9. veljače 2017.godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, 

Jastrebarsko

I.
Za ravnateljicu predškolske javne ustanove Dječji vrtić Ra-

dost, Jastrebarsko imenuje se Jadranka Stojković, prof. iz Donje 
Zdenčine, Cvjetna ulica 5. 

II.
Jadranka Stojković imenuje se ravnateljicom na razdoblje od 

četiri godine, počevši od 5. ožujka 2017.godine. 

III.
Ovlašćuje se predsjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebar-

skog da potpiše rješenje o imenovanju ravnateljice u formi uprav-
nog akta.

IV.
Ovo rješenje objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Ja-

strebarskog“.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/12-01-17-6
Jastrebarsko, 9. veljače 2017.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju poli-
tičkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 
24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 02/14 i 96/16) i članka 37. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 25. 
sjednici 9. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 

2017. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 

40.000,00 kn (četrdesettisuća kuna), osigurana u proračunu 
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, namijenjena za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka čiji su članovi vijećnici 
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Grad-
sko vijeće).

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu 

od  2.298,85 kn (dvijetisućedvjestodevedesetosamkunaiosamde-
setpetlipa) po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog 
spola uvećano za 10%, odnosno u iznosu od  2.528,74 kn (dvijeti-
sućepetstodvadesetosamkunaisedamdesetčetirilipe), i to na način 
kako slijedi:
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Iznos (kn)
Socijaldemokratska Partija 
- SDP 8 2 18.850,57

Hrvatska seljačka stranka 
- HSS 2 1 4.827,59

Hrvatska demokratska 
zajednica - HDZ 3 1 7.126,44

Hrvatska narodna stranka 
- HNS 1 - 2.298,85

Hrvatska stranka prava  
dr. Ante Starčević - HSP AS 1 - 2.298,85

Hrvatska stranka 
umirovljenika - HSU 1 - 2.298,85

Stranka umirovljenika - SU 1 - 2.298,85
UKUPNO: 40.000,00 

Ukoliko pojedinom vijećniku Gradskog vijeća, nakon konsti-
tuiranja Gradskog vijeća, prestane članstvo u političkoj stranci, 
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 
članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u tre-
nutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.
Raspoređena sredstva doznačuju se na IBAN-račune politič-

kih stranaka svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje u jedna-
kim iznosima.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, a primjenjivat će se 
do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspi-
sivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/12-01-17-7
Jastrebarsko, 9. veljače 2017.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.


