
Izvadak iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske 
ustanove Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 10/11, 09/14, 14/16 i 11/17) 
 

Članak 3. 
(1) Pravo na  upis djeteta u predškolske ustanove Grada Splita ostvaruju roditelji čije je dijete 
cijepljeno u skladu s pozitivnim pravnim propisima i koji zajedno s tim djetetom imaju 
prebivalište na području Grada Splita. 
(2) Na području Grada Splita u jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08. 
tekuće godine navršilo 1 godinu života, odnosno 3 godine života za vrtićke programe. 

            
Članak 4. 

 
„ (1) Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  prednost pri upisu 
djece u predškolsku ustanovu Grada Splita ostvaruju djeca roditelja podnositelja zahtjeva 
prema prioritetima utvrđenim Zakonom, i ovim Pravilnikom primjenom metode bodovanja 
kako slijedi: 
 
1.  djeca roditelja invalida domovinskog rata……….……….............. 70 bodova 
2.  djeca iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a drugog invalida domovinskog  
      rata……………………………………………………………………………………….80 bodova 
3. djeca zaposlenih roditelja /roditelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 
     radnog odnosa/roditelja redovitih studenata ili redovitih učenika 
-   djeca oba zaposlena roditelja /roditelja na stručnom osposobljavanju bez  
     zasnivanja radnog odnosa/roditelja redovitih studenata ili redovitih 
     učenika……………………………........................................................70 bodova 
-  djeca zaposlenog samohranog roditelja/samohranog roditelja na stručnom  
    osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa /samohranog redovitog studenta  
    ili redovitog učenika……………………………………………………………….85 bodova 
-   djeca iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja/jednoroditeljske obitelji 
    roditelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/    
    jednoroditeljske obitelji redovitog studenta ili redovitog učenika….70 bodova 
-   djeca jednog zaposlenog roditelja/jednog roditelja na stručnom osposobljavanju  
    bez zasnivanja radnog odnosa/jednog roditelja redovitog studenta ili redovitog 
    učenika…………………………………………………………………………………….10 bodova 
4. djeca iz obitelji s troje i više djece…………………………………………….10 bodova 
5. djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu integrirati na temelju mišljenja  
     stručne službe………………………………………………………………………….10 bodova 
6. djeca nezaposlenog samohranog roditelja………………………………..15 bodova 
7. djeca u udomiteljskim obiteljima………………………………………………10 bodova 
8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu…………………………….20 bodova 
9. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu……………………………10 bodova 
10. djeca iz obitelji s više djece u vrtiću…………………..………………………1 bod 
  
(2) Zahtjevi roditelja djece iz prethodnog stavka boduju se i svrstavaju na zajedničku listu 
prvenstva za sve četiri predškolske ustanove Grada Splita, temeljem priložene obvezne 
dokumentacije prema ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja bodova prema 
manjem. 



(3) Podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove po više utvrđenih prioriteta iz stavka 1. ovog 
članka u kojem slučaju se bodovi zbrajaju. 
(4) Ako na listi iz stavka 2. ovog članka ima više djece s istim brojem bodova, prednost pri 
upisu ostvaruju djeca roditelja invalida domovinskog rata koji imaju veći stupanj invalidnosti, 
a ako su i po tome jednaki prednost se daje djetetu iz obitelji s više djece. 
(5) Ako za određeni program/objekt ima više djece s istim brojem bodova i s istim 
prioritetima iz prethodnog stavka prednost pri upisu ostvaruje dijete kojemu su već brat ili 
sestra upisani u isti vrtić, a ako su i po tome jednaki prednost ima dijete koje stanuju bliže 
objektu (zračna udaljenost). 
(6) Ako se prednost ne može utvrditi primjenom kriterija iz stavka 4. i 5. ovog članka djeca se 
svrstavaju na listu prvenstva po nadnevku rođenja od starijeg prema mlađem, a ako se i na 
ovaj način ne može utvrditi prednost djeca se svrstavaju po abecednom redu, po prezimenu i 
imenu (od slova A do Ž). 
(7) Za djecu iz kotara/mjesnog odbora koji nemaju traženi program, a stanuju dalje od bilo 
kojeg djeteta iz kotara gdje se traženi objekt/program nalazi, smatrat će se da se njihova 
adresa prebivanja nalazi u točki koja predstavlja središnju točku kotara gdje se traženi 
objekt/program nalazi. 
Smještanje adrese prebivališta u točku koja predstavlja središnju točku kotara/mjesnog 
odbora vrijedi isključivo za djecu koja stanuju dalje od bilo kojeg djeteta iz kotara/mjesnog 
odbora gdje se taj objekt s traženim nepopunjenim programom nalazi. 
                                                             

Članak 5. 
 
(1) Pravo upisa u cjelodnevni 10-satni jaslički, 10-satni vrtićki i 8-satni vrtićki program 
ostvaruju djeca iz obitelji jednog zaposlenog roditelja a drugog invalida domovinskog rata, 
djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja/oba roditelja na stručnom osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog odnosa/oba roditelja redovita studenta ili redovita učenika, djeca iz 
obitelji oba zaposlena udomitelja, djeca zaposlenog samohranog roditelja i djeca iz 
jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja.  
(2) Pravo upisa u programe iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju djeca iz obitelji jednog 
zaposlenog roditelja a drugog invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji oba zaposlena 
roditelja/oba roditelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/oba 
roditelja redovita studenta ili redovita učenika, djeca iz obitelji oba zaposlena udomitelja, 
djeca zaposlenog samohranog roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog 
roditelja za vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta jednog od roditelja, a iznimno 
ostvaruju pravo na upis ukoliko roditelj/udomitelj dokaže da taj dopust prestaje najkasnije 
do 31.03. naredne godine.“ 
 


