
GRAD SPLIT 
Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split 
Split, Tršćanska 29 
KLASA:601-01/13-01-301 
Ur.broj: 2181-172-13-3 
U Splitu, 03.09.2013.g.   
 
 

O B A V I J E S T 
 

o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj god. 2013./14. 
 
 
Gradsko vrijeće Grada Splita na sjednici održanoj dana 27.03.2013.g. Donijelo je Odluku o 
socijalnoj skrbi (S. Glasnik Grada Splita 14/13), kojom su pored ostalog, utvrđeni kriteriji i 
postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene predškolskog programa jaslica i vrtića. 
 
Naši korisnici usluga u ped.god. 2013./14. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i 
novoupisani) dužni su sukladno citiranoj Odluci : 
 

1. popuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja, te priložiti potrebnu 
dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti u upravu Vrtića u Splitu, 
Tršćanska 29, u uredovnom radnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati svakim radnim 
danom. 

2. Prikupljeni zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom prosljeđuju se Upravnom odjelu za 
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita, koji nakon provedenog upravnog 
postupka donosi rješenje koje dostavlja ovom Vrtiću. 

3. Do donošenja rješenja korisnici naših usluga plaćat će punu cijenu usluge. 
 
Pravo sufinanciranja cijene vrtića/jaslica ostvaruju roditelji/staratelji koji imaju 
prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana 
podnošenja zahtjeva (čl.8 Odluke o socijalnoj skrbi). 
 
Popunjeni zahtjevi s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u 
upravu Vrtića najkasnije do 25.rujna 2013.god. 
 
Za buduće slučajeve zahtjev s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti u upravu 
Vrtića odmah po nastanku okolnosti za sufinanciranje, kako bi mogli najkasnije do 10. u 
mjesecu proslijediti Gradu na rješavanje. 
 
 
 
 



NAPUTAK 
O POSTUPKU I DOKUMENTIMA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA 

POJEDINE KATEGORIJE SUFINANCIRANJA: 
 
 

100 SUFINANCIRANJE: 
 

1. dijete HRVI s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80%-100%: 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev) 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (za svako dijete koje je upisano posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. (nevažeća) 
ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži zbog 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. presliku rješenja o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata za člana obitelji 
 

2. dijete bez oba roditelja: 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima upisano u vrtić (tj. za svako dijete poseban zahtjev), 

obavezno navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (za svako dijete koje je upisano posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa  
3. priložiti osobne iskaznice skrbnika ili udomitelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu 

neprekinuto 3 godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara 
o.i. (nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. preslike izvatka iz matice umrlih za roditelje 
 

3. dijete čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje: 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev) 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (za svako dijete koje je upisano posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. (nevažeća) 
ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži zbog 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje. 
 
 
75% SUFINANCIRANJA: 
 

1. dijete HRVI s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 50% do 80% 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev) 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (ako je više djece za svako dijete posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. presliku rješenja o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata za člana obitelji 
  



2. dijete s teškoćama u razvoju: 
1. ispunjen zahtjev za dijete  
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić, obavezno navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno)  

4. presliku nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i/ili odluke drugog 
nadležnog tijela za dijete s teškoćama u razvoju 

 
3. četvrto dijete upisano u gradski vrtiću: 

1. ispunjen zahtjev SAMO ZA ČETVRTO DIJETE  
2. uvjerenja o upisu u vrtić za četvrto dijete i za ostalo troje djece iz obitelji koji su upisani u gradski vrtić, 

obavezno navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

 
4. dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj obitelji 

1. ispunjen zahtjev za dijete  
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić, i obavezno navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice udomitelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i.(nevažeća) 
ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži zbog 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje rješenja besplatno) 

4. priložiti presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju u udomiteljsku obitelj ili socijalnu 
ustanovu 

 
5. dijete samohranog roditelja 

1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev) 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (ako je više djece za svako dijete posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice samohranog roditelja iz koje se vidi da ima prebivalište u Splitu neprekinuto 

3 godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. priložiti jedan od dokaz samohranosti: presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na privremeno 
uzdržavanje ili smrtni list roditelja (napomena: razlikovati jednoroditeljsku zajednicu od samohranog 
roditelja!) 

 
 

50% SUFINANCIRANJA 
 

1. dijete HRVI s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 30% do 50% 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev) 
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (ako je više djece za svako dijete posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. presliku rješenja o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata za člana obitelji 
  



2. treće dijete upisano u gradski vrtić 
1. ispunjen zahtjev SAMO ZA TREĆE DIJETE  
2. uvjerenja o upisu u vrtić za treće dijete i za ostalo dvoje djece iz obitelji koji su upisani u gradski vrtić, 

obavezno navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. (nevažeća) 
ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži zbog 
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

 
 

25% SUFINANCIRANJA: 
 

1. dijete HRVI s utvrđenim stupnjem invaliditeta ispod 30% 
1. ispunjen zahtjev za onoliko djece koliko ih ima u vrtiću (tj.za svako dijete poseban zahtjev),  
2. uvjerenje o upisu djeteta u vrtić (ako je više djece za svako dijete posebno uvjerenje), obavezno navesti 

ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 

4. presliku rješenja o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata za člana obitelji 
 

2. drugo dijete upisano u gradski vrtić 
1. ispunjen zahtjev SAMO ZA DRUGO DIJETE 
2. uvjerenja o upisu u vrtić za prvo i drugo dijete iz obitelji koji su upisani u gradski vrtić , obavezno 

navesti ime vrtića i vrstu predškolskog programa 
3. priložiti osobne iskaznice oba roditelja iz kojih se vidi da imaju prebivalište u Splitu neprekinuto 3 

godine prije podnošenja zahtjeva (ako se ne vidi iz priložene o.i., može se priložiti i stara o.i. 
(nevažeća) ili uvjerenje o prebivalištu MUP-a ( naglasiti pri uzimanju uvjerenja da se uvjerenje traži 
zbog ostvarivanja prava iz socijalne skrbi jer je onda izdavanje uvjerenja besplatno) 


