
Upravno  vijeće  Dječjih vrtića  Dubrovnik  na  svojoj  80.  sjednici  održanoj dana  26. 

ožujka 2021., na prijedlog ravnateljice, a sukladno članku 2. Zaključka o načinu i uvjetima 

sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu 

Grada Dubrovnika, KLASA:601-01/15-01/08, URBROJ: 2117/01-09-15-6 od 26. kolovoza 

2015. i Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja 

roditelja-korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada 

Dubrovnika, KLASA: 601-01/18-01/18, URBROJ: 2117/01-09-18-03 od 6. srpnja 2018. 

godine jednoglasno je donijelo  j e   sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O UMANJENJU CIJENE VRTIĆKIH USLUGA ZBOG 

EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

 
 

Korisnici  usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imaju pravo na umanjenje cijene korištenja istih na 

sljedeći način: 

 

1. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa 

umanjuje se za 50%, 

2. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu 

dnevnica se  umanjuje za 50% za svaki dan izostanka  

 

Da bi se mogla koristiti navedena  umanjenja iz točke 1. i 2. ove Odluke korisnici vrtićkih usluga 

dužni su  putem e-mail adrese djecje-uplate@vrtici-du.hr dostaviti popunjeni obrazac (obavijest o 

nepohađanju vrtića koji se nalazi se na mrežnim stranicama vrtića) najmanje tri (3) dana prije 

početka korištenja iste. 

 

Umanjenje cijene za korištenje vrtićkih usluga moguće je koristiti po jednoj osnovi i to onoj 

osnovi koja je povoljnija za korisnika istih. 

 

Ova Odluka vrijedi od 1. travnja 2021. do opoziva. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Dječji vrtići Dubrovnik čiji je osnivač Grad Dubrovnik usluge korištenja naplaćuju sukladno 

Zaključku Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – 

korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica KLASA: 601-01/15-01/08, URBROJ: 

2117/01-09-15-6 od 26. kolovoza 2015., i Zaključku o izmjenama i dopunama Zaključka o 

načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i 

jaslica KLASA: 601-01/18-01/18,  URBROJ: 2117/01-09-18-03 od 6. srpnja 2018. 

 Ekonomska cijena programa vrtića iznosi 1765,00 kuna.      

Roditelji – korisnici usluga  participiraju u ekonomskoj cijeni programa od 0,00 do 

550,00 kn, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva.  Dohodak po članu kućanstva 

utvrđuje se na osnovi potvrde  o ukupnom  prihodu za članove zajedničkog kućanstva za 

prethodnu godinu koju izdaje Ministarstvo financija RH – Porezna uprava Dubrovnik, uz 

priloženu izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva.  

Roditelji – korisnici usluga  Dječjih vrtića Dubrovnik dužni su prethodno navedenu 

potvrdu dostaviti do 30. lipnja tekuće godine, kako bi im se mogla odrediti mjesečna  cijena 

programa od 1. rujna. Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću cijenu programa plaćaju na način 

da se cijena programa za drugo dijete umanjuje za 50%, a za treće dijete cijena programa se 

umanjuje za 100% 
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