
I    Z    J    A    V    A 
 
Izjavljujem da su mi poznati i da prihvaćam uvjete smještaja djeteta-djece u Vrtić s ciljem sigurnosti 
djeteta-djece te da ću se ponašati u skladu s Pravilima o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni 
programa dječjih vrtića i jaslica od 01.09.2003. godine / pročišćeni tekst /, u skladu sa Pravilima o 
izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i 
jaslica od 01.09.2004. godine, u skladu sa Pravilima o izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica od 01.09.2011. godine te u skladu sa 
Pravilima o dopuni Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i 
jaslica od 01.07.2013. godine koja je utvrdilo Gradsko vijeće Grada Omiša. 

Školska godina traje od 01.09. do 31.08. 
- Dijete-djeca smije-u dolaziti i odlaziti iz vrtića-jaslica isključivo u pratnji punoljetne osobe, 
- osoba koja dovede dijete-djecu u vrtić-jaslice dužna je kod dolaska i odlaska javiti se odgojitelju, 

medicinskoj sestri ili pomoćnici, 
- po dijete-djecu može dolaziti roditelj ili druga osoba uz punomoć roditelja, 
- obvezno je dolaziti po dijete-djecu u okviru radnog vremena vrtića-jaslica, 
- prilikom upisa djeteta-djece u Vrtić roditelj je dužan priložiti zdravstvenu dokumentaciju o eventualnoj 

bolesti djeteta-djece ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju, 
- nakon upisa djeteta-djece u dječji vrtić-jaslice korisnik usluga je dužan dostaviti potvrdu nadležnog 

liječnika o zdravstvenom stanju djeteta-djece / zdravstveni list /, 
- neposredno nakon bolovanja djeteta-djece potrebno je priložiti liječničku potvrdu da je-su dijete-djeca 

zdravo-a, 
- u slučaju nastanka bilo kakvih problema za vrijeme boravka djeteta-djece u dječjem vrtiću-jaslicama, 

roditelj je dužan odazvati se na suradnju po pozivu stručne službe, a po potrebi to pravo i obvezu ima i 
roditelj u odnosu na Vrtić, 

- roditelj koji ne želi više koristiti usluge vrtića-jaslica dužan je to priopćiti u kancelariju Vrtića pismenim 
putem najmanje 8 dana prije ispisivanja djeteta-djece, a otkazni rok teče od prvog slijedećeg mjeseca. 
Korisnik programa dužan je Vrtiću podmiriti troškove programa do dana  ispisivanja djeteta-djece, 

- u slučaju da korisnik usluga nije dostavio Vrtiću pisanu obavijest o ispisu, niti je obavijestio odgojitelja o 
razlozima izostanka djeteta-djece, smatrat će se da je-su dijete-djeca ispisano-a iz Vrtića protekom roka 
od 60 dana od posljednjeg dana boravka djeteta-djece u dječjem vrtiću-jaslicama, a korisnik usluga 
dužan je platiti sve dospjele troškove dječjeg vrtića-jaslica do tog roka, 

- Vrtić će otkazati pružanje usluge roditelju koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku 30 dana od dana 
dospijeća obveze ili ne obavijesti Vrtić o razlozima neplaćanja usluge u roku od 8 dana od zadnjeg dana 
dospijeća obveze, a potraživanja će se naplatiti putem svih dozvoljenih sredstava ovrhe, 

- Vrtić može otkazati program djetetu-djeci za slučaj nemarnog i neodgovornog odnosa roditelja prema 
Vrtiću, a u skladu s općim aktom Vrtića.  

 
POTVRĐUJEM DA ĆU POŠTIVATI ODREDBE O UČEŠĆU I PARTICIPACIJI RODITELJA TE DA ĆU 
TROŠKOVE BORAVKA DJETETA-DJECE / ŠIFRA ODGOJNE SKUPINE:xy / PODMIRIVATI DO 15-OG  U 
TEKUĆEM MJESECU ZA TEKUĆI MJESEC, A NAJKASNIJE DO 30-OG U TEKUĆEM MJESECU ZA TEKUĆI 
MJESEC. IZNOS OD xy  KN / KUNA / UPLAĆIVAT ĆU NA IBAN:HR5324070001100579529, POZIV NA BROJ: 
xy I O TOME ĆU PREDOČITI DOKAZ / KOPIJU UPLATNICE / ODGOJITELJU U VRTIĆU-JASLICAMA KOJE 
MOJE/A DIJETE-DJECA POHAĐA-JU. ISTO TAKO SE OBVEZUJEM DA ĆU POŠTIVATI SVAKU PROMJENU 
CIJENE USLUGE, UKOLIKO DO NJE DOĐE, TIJEKOM GODINE. 
U SLUČAJU NEISPUNJENJA GORNJIH OBVEZA VRTIĆ ĆE ODMAH IZVRŠITI ISPIS DJETETA-DJECE. 
OVA IZJAVA IMA SE SMATRATI UGOVOROM U FORMALNO PRAVNOM SMISLU PO POTPISIVANJU 
OBIJU UGOVORENIH STRANA, A PRIMJENJUJE SE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ODNOSNO DO 
ISPISA DJETETA-DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA-JASLICA. 
OVA IZJAVA SAČINJENA JE U DVA JEDNAKA PRIMJERKA OD KOJIH JEDAN PRIMJERAK ZADRŽAVA 

DAVATELJ USLUGE, A JEDAN PRIMJERAK ZADRŽAVA KORISNIK USLUGE. 
 
DAVATELJ USLUGE                                                   KORISNIK USLUGE: 
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ:                                                  RODITELJ-STARATELJ: 
 
Ela Ćoso, v.r.                                                               Ime i prezime:  
 
                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                        / vlastoručni potpis / 
 
                                                                                     Adresa:  
                                                                                     Broj telefona/mobitela:  

 


