REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 601-01/13-01/05
URBROJ: 2155/01-01-13-3
Omiš, ****************2013.g.

N A C R T

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", br. 4/09. i 9/10) u
svezi s člankom 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97. i
107/07.) i člankom 56.st.1.t.4.al.8. Statuta Dječjeg vrtića Omiš, Gradsko vijeće Grada Omiša na ****.
sjednici održanoj dana *******************2013. godine, donosi
PRAVILA
o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja
u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica
Članak 1.
U Pravilima o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica od
01. rujna 2003. godine / pročišćeni tekst / (Službeni glasnik Grada Omiša br. 9/03., 3/04 i **/11) iza
članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:
„Članak 7a,
Korisnici usluga s prebivalištem ili boravištem na području druge jedinice lokalne samouprave koji
žele da im dijete koristi usluge Dječjeg vrtića Omiš, a kad u istom u odnosu na propisane standarde
nema dovoljno korisnika s prebivalištem ili boravištem na području Grada Omiša, mogu koristiti
njegove usluge na način da plaćaju punu ekonomsku cijenu usluge koja vrijedi za vrijeme njenog
korištenja.
Članak 2.
Ova Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa
dječjih vrtića i jaslica stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Omiša, a primjenjuju se od 01.srpnja 2013.g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:

1.
2.
3.
4.
5.

Dječji vrtić Omiš,
Ured gradonačelnika Grada Omiša
Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša
Službeni glasnik Grada Omiša
Pismohrana

Obrazloženje

Odnos sudjelovanja roditelja i lokalne samouprave u strukturi prosječne cijene programa
Vrtića na nivou RH odnosno Županije utvrđen je u omjeru 40 % : 60 % . Po važećem cjeniku u
Dječjem vrtiću Omiš roditelji u ukupnoj cijeni programa sudjeluju sa 23 %, a Grad Omiš sa 77 %.
Kako je omjer učešća roditelja kategorija o kojoj odlučuje svaka jedinica lokalne
samouprave (osnivač ustanove) za sebe tako je unutar zakonom propisanog raspona među
istima vremenom došlo do značajnih razlika. Zbog toga se napustila praksa solidarnosti i
reciprociteta kad je u pitanju pružanje usluga korisnicima s prebivalištem izvan jedinice lokalne
samouprave osnivača ustanove.
Prijedlogom akta se zbog nejasnog tumačenja dosadašnjih odredbi sada izričito utvrđuje
da Grad Omiš neće sufinancirati troškove programa koje koriste djeca iz drugih jedinica lokalne
samouprave u slučaju kada zbog nepopunjenosti kapaciteta u Dječjem vrtiću Omiš njegove
programe mogu koristiti i djeca čiji roditelji imaju prebivalište ili boravište izvan područja Grada
Omiša.

PREDLAGATELJ
Ivan Škaričić, prof. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 601-02/13-01/05
URBROJ: 2155/01-02-13-2
Omiš, 20.veljače 2013.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 i 9/10), i
čl. 53. i čl. 57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09), u svezi odredbi čl. 48.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.
10/97 i 107/07) i čl. 53.st.1.t.4.al.8. Statuta Dječjeg vrtića Omiš, gradonačelnik Grada Omiša dana
20.veljače 2013.g. donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja
roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica, te se predlaže Gradskom vijeću Grada
Omiša donošenje rečenog akta iz privitka ovog zaključka pod oznakom KLASA:601-01/13-01/05
URBROJ:2155/01-01-13-3 .
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuju se Đeki Stanić, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Đurđica Rogošić, ravnateljica
Dječjeg vrtića Omiš.

GRADONAČELNIK
Ivan ŠKARIČIĆ, prof.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Dječji vrtić Omiš,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
5. Pismohrana.

