
 
-PRIJEDLOG  

 Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i odredbe članka 33. Statuta Općine Jelsa 
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj 3/21), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj II. sjednici 
održanoj dana  28. srpnja 2021.g.  d o n o s i   
 

O D L U K U 

o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ 

 Članak 1.  
 U Odluci o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Jelsa („Službeni 
glasnik Općine Jelsa “ br. 4/19 ) mijenja se članak 6. sada glasi :  
 

 „Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako slijedi: 
 

• Upisnina 100,00 kuna 
• 5,5 - satni program (2 obroka) 310,00 kuna, 
• 8 - satni program (3 obroka) – 490,00 kuna, 
• 8 - satni jaslički program (4 obroka) – 510,00 kuna, 
• 10 - satni jaslički program (4 obroka)- 530,00 kuna. 

 
 

Članak  2. 
           U Odluci o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Jelsa („Službeni 
glasnik Općine Jelsa “ br. ) mijenja se članak 10. i sada glasi :  
 
 „Roditelji – korisnici usluga sa više djece koja istovremeno pohađaju  Dječji vrtić, imaju 
pravo na umanjeno sudjelovanje u cijeni Programa i to: 
 

• Za drugo dijete u vrtiću – 20 % umanjeno od utvrđenog iznosa programa 
• Za treće i više djece  koja istovremeno pohađaju vrtić   roditelji se oslobađaju 

sudjelovanja u cijeni programa .  
 

 Roditelji – korisnici usluga sa troje i više djece  oslobađaju se plaćanja  50%  
cijene Programa bez obzira da li su starija djeca polaznici Dječjeg vrtića ukoliko 
najstarije dijete ima manje od 15 godina.  
 
Troškovi sudjelovanja u Programu za treće i više djece sukladno ovoj Odluci  
podmiruju se iz Proračuna Općine Jelsa.  
  

Članak  3. 
 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.   
 
 Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u  „Službenom glasniku Općine 
Jelsa“, a  naplata sukladno članku 1.  i  2.  primjenjuje se od  01. rujna 2021 godine.  
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