
           REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                       GRAD OMIŠ                                                                                  N  A  C  R  T 
                 Gradsko vijeće 
 
KLASA:  601-01/23-01/03 
URBROJ: 2181-7-04/1-23-3 
Omiš, *****************2023.g. 
 
 
 
 
 
 

 
Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07,94/13, 98/19 i 57/22) i članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni 
glasnik Grada Omiša“ broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Omiša  
na *********sjednici, održanoj dana *********** 2023. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o načinu ostvarivanja prednosti 

pri upisu djece u Dječji vrtić Omiš 
 
 
 
l. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Omiš 
( u daljnjem tekstu: Vrtić), čiji je osnivač Grad Omiš. 
 

Članak 2. 
 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na 
muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 
 

II. UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU 
 

Članak 3. 
 

Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić u kojem se izvodi rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje. 
 

Za dijete koje je obvezno pohađati predškolu Grad Omiš je dužan osigurati mjesto u 
dječjem vrtiću ili osnovnoj školi koja provodi obvezni program predškole. 
 

Prednost pri upisu u Vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja 
tekuće godine navrše četiri godine života. 
 



                                                                  Članak 4. 
 

Iznimno od stavka 3. u članku 3. ove Odluke, ako Vrtić ne može upisati svu prijavljenu 
djecu, nakon upisa djece iz stavka 2. u članku 3. ove Odluke, djeca se upisuju na način da 
prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više 
djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja 
imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili 
obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom 
oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja, 
djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u 
Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja 
u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te 
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. 
 

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati u Vrtić, neće se primjenjivati kriteriji za 
ostvarivanje prednosti. 
 

U slučaju upisa djece čiji roditelji, odnosno skrbnici imaju prebivalište izvan područja 
Grada Omiša, roditelji – skrbnici plaćaju punu cijenu usluge za program u koji se dijete upisuje, a 
od svojeg nadležnog tijela lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište mogu tražiti 
suglasnost za sufinanciranje uz zaključenje sporazuma između odgovarajućih jedinica lokalne 
samouprave o zajedničkoj provedbi predškolske djelatnosti u takvu svrhu. 
 

Članak 5. 
 

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati u Vrtić, primjenjivati će se  zakonski 
kriteriji za djecu koja obvezno pohađaju predškolu odnosno za djecu koja do 1.travnja tekuće 
godine navrše četiri godine života te redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom 
modela bodovanja kako slijedi: 
 
 

  

KRITERIJI 

 

DOKUMETACIJA 

 

MJERILA BODOVANJA 

 

1. Djeca roditelja invalida 

Domovinskog rata 

Rješenje o statusu HRVI, preslika 

smrtnog lista ili izvadak iz matice 

umrlih 

 

8 bodova 

2. Dijete iz obitelji s troje ili više 

djece 

Za svako dijete rodni list ili izvadak 

iz Matice rođenih ili potvrda o 

rođenju djeteta 

 

6 bodova 

3. Djeca oba zaposlena 

roditelja 

Potvrda o zaposlenju roditelja  

Za svakog roditelja dokaz o 
zaposlenju / elektronički zapis iz 
evidencije Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje  
 

 

24 boda 

4. Djeca  s teškoćama u 

razvoju i kroničnim 

bolestima 

Preslika zdravstvene i druge 
dokumentacije (sukladno članku 
6. Državnog pedagoškog 
standarda) 

 

10  bodova 

 



5. 

 

Djeca samohranih roditelja  

 

Smrtni list za preminulog roditelja 
ili potvrda o nestanku drugog 
roditelja ili rješenje Hrvatskog 
zavoda za socijalni rad o 
privremenom uzdržavanju djeteta, 
Pravomoćna presuda o razvodu 
braka  

 

12 bodova 

 

6. Dijete jednoroditeljske 

obitelji  

 

Rodni list djeteta ne stariji od 3 
mjeseca, odluka o roditeljskoj 
skrbi, uvjerenje Hrvatskog zavoda 
za socijalni rad o jednoroditeljskoj 
obitelji  

 

10 bodova 

7. Djeca osoba s invaliditetom 

upisanih u očevidnik  osoba 

s invaliditetom                                        

Nalaz i mišljenje o težini i vrsti 
invaliditeta – oštećenju 
funkcionalnih sposobnosti Zavoda 
za vještačenje, profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom 

6 bodova 

8. Djeca koja su ostvarila 

pravo na socijalnu uslugu 

smještaja u udomiteljskim 

obiteljima 

Presliku rješenja da je dijete u 
udomiteljskoj obitelji  

12 bodova 

9. Djeca koja imaju prebivalište 

ili boravište na području 

dječjeg vrtića   

Uvjerenje o prebivalištu za dijete i 
roditelje 

2 boda 

10. Djeca roditelja koji primaju 

doplatak za djecu ili roditelja 

korisnika zajamčene 

minimalne naknade. 

Važeće rješenje o primanju dječjeg 

doplatka ili zajamčene minimalne 

naknade 

Preslika rodnog lista ili izvatka iz 
Matice rođenih ili potvrda o 
rođenju 

 

2 boda 

 
Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti, prijavi za upis dužni 

su priložiti dokumentaciju kako je navedeno u tablici. 
 

Za točnost podataka iz prethodnog stavka ovog članka odgovorne su osobe koje su izdale 
dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz 
priloženih dokumenata Povjerenstvo koje obavlja upis može obaviti provjeru. 
 

Podnositelji prijava koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost 
pri upisu. 
 

Prednost pri upisu unutar pojedinih skupina djece ima dijete koje se može razvrstati u više 
navedenih skupina, čime prikuplja veći broj bodova. 

 
Članak 6. 

 
Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 5. ove Odluke zbrajaju se i na temelju ukupnog 

broja bodova utvrđuje se lista prioriteta na koju se redom stavljaju prijave podnositelja od većeg 
broja bodova do najmanjeg. 
 



Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više prijava podnositelja ostvaruje isti broj bodova 
svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od najstarijeg ka mlađemu. 

 
 

Članak 7. 
 

Djeca koja se tijekom godine ispišu iz Vrtića, u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu 
prednost pri upisu na temelju ranije stečenog upisnog statusa. Za njih će se utvrđivati broj bodova 
kao i za svu novoprimljenu djecu po kriterijima utvrđenima Odlukom. 
 

Izuzetak iz pravila iz prethodnog stavka ovog članka su djeca koja zbog svog trenutnog 
psihofizičkog stanja nisu mogla pohađati Vrtić više mjeseci ili cijelu pedagošku godinu. 
 
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8. 
 

Mjerila i postupak upisa djece u Vrtić, organizacija prijema novoupisane djece, prava i 
obveze roditelja djece - korisnika usluga Vrtića te uvjeti pod kojim dijete može biti ispisano iz 
Vrtića utvrđuje se Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Omiš  kojeg donosi 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Omiša.  
 

Članak 8. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju odredbe koje su uređivale prednost pri 
upisu djece u Vrtić 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom glasniku Grada Omiša. 
  
 
 
 
                                                                                                              PREDSJEDNIK 
                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 
 
 
                                                                                                          Zvonko Močić, dr.med. 

 

 

 

 

 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
3. Dječji vrtić Omiš, 
4. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr , 
5. Pismohrana /04/. 

 

 

 

  



           REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                       GRAD OMIŠ                                                                                            
                     Gradonačelnik 
 
KLASA:  601-01/23-01/03 
URBROJ: 2181-7-04/1-23-2 
Omiš, 15.ožujka 2023.g. 
 
 
 
 
 Na  temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,  9/10, 
2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik 
Grada Omiša br. 6/09, 1/18, 8/18 i 2/21), u svezi s odredbama članka 20.st.5. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19  i 57/22), u predmetu odlučivanja 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić, gradonačelnik Grada Omiša  donosi 
 
 

Z A K LJ U Č AK 
 

 
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u „Dječji vrtić 

Omiš“ i dostavlja se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje i donošenje u obliku i sadržaju 
u kakvom prileži pod KLASA:601-01/23-01/03 URBROJ: 2181-7-04/1-23-3. 

 
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Ela Ćoso, ravnateljica Dječjeg 

vrtića Omiš i Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada 
Omiša. 

 
 
 
                                                                                
                                                                                                                     GRADONAČELNIK 
 
 
                                                                                                                 Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Dječji vrtić Omiš, 
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
4. Pismohrana /04/  

 
 
 
 
 
  



 

                                                                OBRAZLOŽENJE 
             uz Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Omiš  
 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 20. Zakona o predškolskom  
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) . 
 
II. PRIKAZ STANJA I SADRŽAJ ODLUKE 
Člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da način ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.  
Statutom Grada Omiša utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave za donošenje odluka i drugih akata iz samoupravnog djelokruga. 
Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
(„Narodne novine „ broj 57/22.) izmijenjen je članak 20. te je sukladno tome bilo  obvezno provesti 
izmjenu i usklađivanje u ovoj Odluci.  
S obzirom da je bilo potrebno izvršiti koncepcijsku izmjenu većine članaka u ranijoj Odluci, prišlo 
se je izradi novog cjelovitog teksta koji je usklađen među stručnim službama osnivača i ustanove. 
U obrazloženju izmjena Zakona stoji sljedeće: „…u ustanovama u kojima nema dovoljno  
mjesta za upis sve djece propisuju se i jedinstveni kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu u 
dječji vrtić kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republika 
Hrvatska, na način da prednost pri upisu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri 
godine života, a nakon toga djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili 
više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju koja imaju nalaz i mišljenje 
nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih 
obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca 
roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja primatelja zajamčene minimalne naknade.“ 
Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić propisuje osnivač dječjeg vrtića svojim 
aktom.  
Ovakvim odredbama omogućava se jednako pravo na upis u dječji vrtić te mogućnost duže 
uključenosti u sustav predškolskog odgoja djeci prije polaska u školu kao i pomoć, potpora i lakša 
zapošljivost roditelja djece rane i predškolske dobi. 
Radi omogućavanja da svako dijete dobije pomoć i potporu u skladu s njegovim razvojnim  
potrebama, mogućnostima i sposobnostima, propisuje se da pri upisu djeteta u dječji vrtić stručno 
povjerenstvo dječjeg vrtića provodi razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje 
djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja. Isto tako, dodaje se odredba 
temeljem koje stručno povjerenstvo dječjeg vrtića donosi prosudbu o uključivanju djece u 
odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju 
koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi, djece sa zdravstvenim 
teškoćama i neurološkim oštećenjima kao i djece koja pri upisu imaju priložene preporuke 
stručnjaka. 
Važno je istaknuti i da je u Rezoluciji Vijeća Europske unije o strateškom okviru za europsku  
suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i 
šire (2021. - 2030.) predloženo sudjelovanje djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 
do 2030. najmanje 96 % u dobi od tri godine do uključivanja u obvezno osnovnoškolsko 
obrazovanje. Zbog toga će Grad Omiš nastojati izvršiti takav plan, te time u doglednoj budućnosti 
kriterije prioriteta upisa učiniti nepotrebnima. 
Na temelju kriterija predloženih u Odluci javna ustanova će donijeti uz suglasnost svog osnivača 
poseban Pravilnik o mjerilima i načinu upisa djece kojim će se razraditi tehnički i formalni detalji 
u realizaciji ove odluke i izvršiti upisi u pedagošku godinu. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE 
Za provedbu ovog akta nisu potrebna nova izdvajanja iz Proračuna Grada Omiša za 2023. 
godinu. 
 

PREDLAGATELJ 
 


