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Podositelj zahtjeva: 

 

_____________________________________ 
(ime i prezime roditelja/skrbnika) 

 

DJEĈJI VRTIĆ „SELCA“ 

Šetalište Rajka Štambuka 5 

21425 Selca 
 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE CIJENE 

 
 
1. Ime i prezime djeteta:       

Dan, mjesec i godina rođenja:  Mjesto rođenja:                                      

Spol:  M  /  Ž ,  Državljanstvo:  OIB:  * 

Adresa stanovanja       

Prijavljeno prebivalište - grad/općina       

 

2. Ime i prezime majke/skrbnice:      

Dan, mjesec i godina rođenja:  OIB:  * 

Adresa stanovanja:        

Prijavljeno prebivalište - grad/općina       

 

3. Ime i prezime oca/skrbnika:       

Dan, mjesec i godina rođenja:  OIB:  * 

Adresa stanovanja:        

Prijavljeno prebivalište - grad/općina      

 

4. Zahtjev podnosim za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja 

roditelja/skrbnika-korisnika usluga u ekonomskoj mjeseĉnoj cijeni programa Djeĉjeg 

vrtića Selca za dijete s prebivalištem na podruĉju općine Selca. 

(potrebno je zaokružiti slovo ispred samo jedne od dolje ponuđenih opcija te kao dokaz 

priložiti traženu dokumentaciju) 

 

Pravo na umanjenje cijene ostvaruje: 

a) roditelji s dvoje djece upisanih u vrtić: za prvo dijete plaća se puni iznos, a za drugo dijete 

iznos je umanjen za 20%          (prilog nije potreban - potvrđuje vrtić) 
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b) roditelji s troje djece upisane u vrtić: plaćaju za treće dijete 40% od cijene određenog 

programa     (prilog nije potreban – potvrđuje vrtić) 

 

c)  samohrani roditelj: plaća dodatnih 20% manji iznos u odnosu na iznose iz prve alineje, a 

za treće dijete upisano u vrtić se oslobađa plaćanja u cijelosti. 

(prilog – potvrda centra za socijalnu skrb o samohranom roditeljstvu ili smrtni list 

preminulog roditelja/skrbnika) 

 

d) dijete invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta: plaća 30% od cijene 

utvrđenog programa   (prilog – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata) 

 

U cijelosti se oslobađaju obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića: 

a) djeca invalida Domovinskog rada s utvrđenim 100%-tnim stupnjem 

invalididteta utvrđenog rješenjem ovlaštene komore   

(prilog – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti) 

 

b) djeca bez oba roditelja 

(prilog – potvrda centra ili drugi dokument) 

 

c) četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji pod uvjetom da su sva četiri (ili više) djeteta 

maloljetna 

(prilozi – rodni listovi za svu djecu) 

 

d) djeca čija obitelj zbog teškog socijalnog statusa prima pomoć za uzdržavanje, a dijete 

naknadu za tuđu pomoć i njegu ili naknadu za osobnu invalidninu 

(prilog – rješenje centra za socijalnu skrb) 

  

*Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj 

dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem Dječji vrtić Selca da iste ima pravo provjeravati, 

obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim 

propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa 

predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. 
 

 

 

 
 

(mjesto, datum) (potpis podnositelja zahtjeva) 


