
Poštovani roditelji, 

 

Zaključkom sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže o 

upisu djece u Dječji vrtić «Komiža» ( Službeni glasnik 6/10 ) 

naknada za korisnike usluga ovisno o vrsti i trajanju programa 

iznosi: 

 

1. Jaslički program___________________290,00 kn 

2. 5-satni vrtički program_____________ 270,00 kn 

3. 7-satni vrtički program______________290,00 kn  

 

Temeljem Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u 

Dječjem vrtiću «Komiža» Gradskog vijeća grada Komiže sa 13. 

sjednice održane 31. 03. 1999. i  Zaključka gradskog vijeća sa 

17. sjednice održane 17. 07. 2006. pravo na umanjenje 

sudjelovanja u cijeni programa imaju: 

1. roditelji s više djece u vrtiću i to:   

- za drugo dijete u vrtiću 30% od cijene utvrđene 

programom 

- za treće dijete u vrtiću za 40% od cijene utvrđene 

programom 

2. za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim 

stupnjem invaliditeta od 50% i više roditelj sudjeluje 30% 

od cijene utvrđenog programa 

3. za dijete koje izostane u kontinuitetu 30 dana prema 

evidenciji odgajatelja roditelj sudjeluje sa 50 % od cijene 

utvrđene programom. 

 

RODITELJI-KORISNICI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

«KOMIŽA» DUŽNI SU NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U 

CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA UPLATITI NA 

ŽIRO-RAČUN DJEČJEG VRTIĆA NAJKASNIJE DO 20.-og 

U TEKUĆEM MJESECU ZA TAJ MJESEC. 

                                                                      

 

 

 



Oslobađaju se obaveze sudjelovanja u cijeni programa: 

 

- djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i 

civilnih žrtava Domovinskog rata 

- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-

tnim stupnjem invaliditeta, temeljem rješenja 

ministarstva obrane Republike Hrvatske za 

utvrđivanje invaliditeta 

- djeca bez oba roditelja 

- djeca korisnika stalne novčane pomoći na temelju 

rješenja Centra za socijalnu skrb – Ispostava Vis 

- djeca korisnika privremene novčane pomoći na 

temelju rješenja Centra za socijalnu skrb – 

Ispostava Vis 

- četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji 

 

O ispunjavanju uvijeta za oslobađanje odnosno umanjenje 

sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni usluga dječjeg 

vrtića, odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića na temelju 

zahtjeva roditelja i utvrđene dokumentacije. 


