
GRAD   SPLIT 
Dječji vrtić CVIT MEDITERANA 
Split, Tršćanska 29 
KLASA:601-01/12-01-367 
Ur.broj:2181-172-12-1 
U Splitu, 01.rujan 20012.g. 
 

O B A V I J E S T 
o  mjerilima za  umanjenje ili oslobađanje 

sudjelovanja u cijeni programa jaslica i vrtića 
 
       Gradsko vijeća  Grada Splita je 13.listopada 2008.g. donijelo Odluku o utvrđivanju 
mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica  Grada Splita 
(Službeni glasnik Grada Splita 29/08.), a dana 27.veljače 2012.g. je donijelo Odluku o 
socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 4/12.) u kojoj je ponešto promijenjen postupak 
za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijena predškolskih programa jaslica i vrtića. 
       Kriteriji za ostvarivanje prava na umanjenje ili oslobađanje obveze sudjelovanja u cijeni 
programa su ostali isti kao i prethodnih godina, međutim promjene su kod  postupka 
ostvarivanja prava. 
 
       Od ove pedagoške  2012./2013.godine naši korisnici  (  koji već ostvaruju pravo i  
novoupisani)  dužni  su sukladno označenim Odlukama i Ugovoru o neposrednim pravima i 
obvezama u ostvarivanju programa dječjih jaslica i vrtića : 

1. ispuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja, te priložiti potrebnu 
dokumentaciju za ostvarivanje prava na umanjenje ili oslobađanje i dostaviti u 
Upravu ovog Vrtića, u Splitu, Tršćanska 29. 

2. Prikupljeni zahtjevi  s pripadajućom dokumentacijom prosljeđuju se  Upravnom 
odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i 
braniteljskom udrugama 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 na olakšice ostvaruju roditelji koji imaju prebivalište na  području 
Grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja 

zahtjeva  (sukladno čl.7. Odluke o socijalnoj skrbi). 
 
Popunjeni zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnici  usluga dužni su  
dostaviti u Upravu  vrtića najkasnije do 30.rujna 2012.g. 
 
Za  buduće slučajeve zahtjev s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti Upravi 
vrtića odmah po nastanku okolnosti za umanjenje ili oslobađanje, kako bi mogli isti što 
žurnije proslijediti nadležnom Upravnom odjelu Grada Splita. 
 
 
 
 
 
 



 UVJETI  ZA UMANJENJE   SUDJELOVANJA U CIJENI  PROGRAMA 
1. Roditelj s više djece u nekom od vrtića Grada Splita ostvaruje pravo na umanjenje cijene 
programa i to:                                                    
-za  drugo dijete u vrtiću  roditelj sudjeluje s 70% cijene  određenog programa ,              
-za  treće dijete u vrtiću    roditelj sudjeluje s 50% cijene  određenog programa, 
-za  četvrto dijete u vrtiću roditelj sudjeluje s 25% cijene  određenog programa. 
Potrebna dokumentacija uz zahtjev: 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za  oba roditelja  - izvornik 
ne stariji od 6 mjeseci, 

2. izvadak iz matice rođenih za djecu (preslika) 
3. potvrda druge gradske predškolske ustanove u kojoj se koristi usluga 

                                                      
 2.  Za djecu roditelja  invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta (osim 
100%-tnog) , sudjelovanje u cijeni programa umanjuje se razmjerno stupnju invaliditeta  
(npr. ako je utvrđen invaliditet 40% , umanjenje cijene je 40%). 
Potrebna dokumentacija: 
        1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja- izvornik ne 
            stariji od 6 mjeseci 
        2. rješenje MORH-a o invaliditetu ( presliku zadnjeg drugostupanjskog rješenja). 
 
3. Za dijete samohranog roditelja , roditelj sudjeluje s 75% cijene utvrđenog programa. 
Potrebna dokumentacija: 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za roditelja- izvornik ne 
stariji od 6 mjeseci, 

2. izvadak iz matice rođenih za dijete ( preslika) 
3. izvadak iz matice umrlih lista za roditelja (preslika) 
4. preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Split o pravu na privremeno uzdržavanje 

djeteta. 
                                                                                                                                                 
4. Za dijete čija obitelj koristi jedan od oblika  povremene novčane pomoći Centra za 
socijalnu skrb u Splitu, roditelj sudjeluje s 25% cijene utvrđenog programa. 
Potrebna dokumentacija: 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja   
                  – izvornik ne stariji od 6 mjeseci 

2. presliku rješenja Centra za socijalnu skrb Split o pravu na neki od oblika 
privremene novčane pomoći. 

 
5. Za djecu s posebnim potrebama (djecu s rješenjem nadležne komisije) roditelj sudjeluje s 
50% cijene određenog programa. 

Potrebna dokumentacija: 
           1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja 
               -  izvornik ne stariji od 6 mjeseci 
  2.  preslika rješenja Centra za socijalnu skrb i odluka drugog nadležnog tijela 

  
Za dijete koje zbog bolesti i to duže od 30 dana ne koristi program, roditelj sudjeluje s 50% 
cijene utvrđenog programa za taj mjesec. 
Roditelj je dužan odmah po završenom liječenju Upravi Vrtića dostaviti potvrdu nadležnog 
liječnika, temeljem kojeg će Vrtić izvršiti umanjenje. 
Potrebna dokumentacija: 

1. potvrdu nadležnog liječnika. 



            
UVJETI ZA  OSLOBAĐANJE  OD SUDJELOVANJA 

U CIJENI  PROGRAMA 
                                                                 
1. Djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta. 
Potrebna dokumentacija: 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za roditelja-staratelja 
           - izvornik ne stariji od 6 mjeseci 

2. rješenja MORH-a (presliku zadnjeg drugostupanjskog) 
                             
2. Djeca bez oba roditelja 
Potrebna dokumentacija: 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba staratelja- izvornik 
ne stariji od 6 mjeseci, 

2. dokument  kojom se dokazuje da dijete nema oba roditelja. 
                                       
3. Djeca čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć za uzdržavanje 
Potrebna dokumentacija uz zahtjev : 

1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja- izvornik ne 
stariji od 6 mjeseci, 

2. preslika rješenje Centra za socijalnu skrb  Splita o ostvarivanju prava na pomoć za 
uzdržavanje                                                                                                                                               

        
 
Roditelj  može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega najpovoljnija.   
 
 
  

 
 
 
                                                                        Ravnateljica Vrtića 
 
 
                                                                       prof. Mirjana Bakotić 
 
 
 
 
Napomena: 
Prigodom  ishođenja uvjerenja MUP-a o prebivalištu navesti da se uvjerenje  izdaje u svrhu 
" stjecanja socijalnih prava ", jer se u tom slučaju ne plaća naknada za izdavanje istog. 
 


	1. Djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta.

