REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 601-02/15-01/07
URBROJ: 2155/01-01-15-3
Omiš, ************** 2015.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10,
2/13 i 10/13) u svezi čl. 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07), te
čl. 10. i čl. 19. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“
Split OJ Omiš, u predmetu usklađenja s važećim pedagoškim standardima u privatnoj predškolskoj
ustanovi, Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od dana ***********2015.g. donosi

Z A K LJ U Č A K
o sklapanju Aneksa br.3. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš
1. Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split od 7.studenog 2014.g. i
28.travnja 2015.g. i utvrđuje potreba za prilagodbu poslovanja njene organizacijske jedinice u
Omišu u skladu s važećim Državnim pedagoškim standardima glede broja angažiranih
djelatnika u odnosu na broj upisane djece s teškoćama u razvoju i to na način da Grad Omiš
od dana sklapanja novog dodatka ugovoru sufinancira 80% bruto plaće dodatne/og
odgajateljice/a s polovicom punog radnog vremena, pa se ovim odobrava sklapanje Aneksa
br.3. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“
Split OJ Omiš KLASA:601-02/07-01/02 URBROJ:2155/01-02-07-10 od 15.lipnja 2007.g.;
KLASA:601-02/12-01/03 URBROJ:2155/01-01-12-4 od 28.ožujka 2012.g. i KLASA: 60102/13-01/12 URBROJ: 2155/01-01-14-4 od 28.siječnja 2014.g.,a u obliku i sadržaju u kakvom
prileži ovom zaključku pod KLASA:601-02/15-01/07 URBROJ:2155/01-01-15-4.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog Aneksa br.3.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Omiša.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
5. Službeni glasnik Grada Omiša,
6. Pismohrana /04/

GRAD OMIŠ, Trg kralja Tomislava 5., 21310 Omiš, OIB49299622160, zastupan po
gradonačelniku, dr.sc. Ivan Kovačić ( u daljnjem tekstu: Grad)
i
DJEČJI VRTIĆ „ČAROBNI PlANINO“, Terzićeva 9., 21000 Split, OIB43305960899, zastupan
po osnivačici Virna Mudnić, (u daljnjem tekstu: Vrtić)
sklapaju sljedeći

ANEKS BR.3.
Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića Čarobni Pianino,Split,
KLASA:601-02/07-01/02 URBROJ:2155/01-02-07-11 od 15.06. 2007g.i
KLASA:601-02/12-01/03 URBROJ:2155/01-01-12-4 od 28.ožujka 2012.g.
KLASA: 601-02/13-01/12 URBROJ: 2155/01-01-14-4 od 28.siječnja 2014.g.
Članak 1.
U Ugovoru o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš
od 15.lipnja 2007.g. i njegovog Aneksa br.1. od 28.ožujka 2012.g. te Aneksa br.2. od 28.siječnja
2014.g. (dalje: temeljnog ugovora) članak 4. mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Stranke su suglasne da je za ostvarenje programa opisanog u čl 3 ovog Ugovora Vrtiću, po važećim
Elementima standarda predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj potrebno minimalno 5,5 odgajatelja
(VŠS),. 1 kuhar (SSS) i 2 pomoćnice (spremačice).“
Članak 2.
U članku 9. temeljnog ugovora stavak 1. se mijenja i glasi:
„ Grad će od 1. dana mjeseca u kojem se zaključi Aneks br.3. pa do 31.kolovoza 2017 godine
odnosno do isteka Ugovora, sredstvima svog proračuna sufinancirati program Vrtića na način da će
istom osigurati sredstva za plaće potrebnog broja zaposlenog osoblja i to za pet i po ( 5,5) odgojitelja ,
jednu ( 1 ) kuharicu i dvije ( 2 ) pomoćnice u iznosu od 80 % bruto plaće tako da će se sredstva za
bruto plaće uplaćivati Vrtiću do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec prema
ispostavljenom obračunu kojem se prilažu platne liste.“
Članak 3.
Ostale odredbe temeljnog Ugovora, te njegovih Aneksa br.1 i Aneksa br.2 ostaju na snazi ako nisu u
suprotnostima s odredbama Aneksa br.3.
Članak 4.
Ovaj Aneks br.3. sastavlja se u šest ( 6 ) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana za svoje potrebe
zadržava po tri ( 3 ) takva primjerka.

U Omišu, ____________ 2015.g.

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Kovačić
KLASA:601-02/15-01/07
URBROJ: 2155/01-01-15-4
Omiš, ******************2015.g.

DJEČJI VRTIĆ
„ČAROBNI PIANINO“ SPLIT
Osnivačica
Virna Mudnić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-02/15-01/07
URBROJ: 2155/01-02-15-2
Omiš, 30.travnja 2015.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13 ) i čl. 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 6/09 i 2/13), gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Zaključka o sklapanju Ankesa br.3. Ugovora o načinu i
uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ OJ Omiš te se
predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži
ovom zaključku pod KLASA:601-02/15-01/07 URBROJ:2155/01-01-15-3.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Virna Mudnić,
osnivačica Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana.

Obrazloženje
I
Izvorni oblik i sadržaj odredbi temeljnog ugovora je glasio:
„Članak 4.
Stranke su suglasne da je za ostvarenje programa opisanog u čl 3 ovog Ugovora Vrtiću, po važećim
Elementima standarda predškolskog odgoja u RH potrebno minimalno 5 odgajatelja (VŠS). 1 kuhar
(SSS) i 2 pomoćnice (spremačice).“
„Članak 9. stavak 1.
Grad će od 1.siječnja 2014.g. do 31.kolovoza 2017.g. odnosno do isteka ugovora, sredstvima svoga
proračuna sufinancirati program Vrtića na način da će istom osigurati sredstva za plaće potrebnog
broja zaposlenog osoblja i to za: pet (5) odgojitelja, jednu (1) kuharicu i dvije (2) pomoćnice u iznosu
od 80% bruto plaće tako da će se sredstva za bruto plaće uplaćivati Vrtiću do 15-tog dana tekućeg
mjeseca za prethodni mjesec prema ispostavljenom obračunu kojem prileže platne liste“.“
S Dječjim vrtićem „Čarobni pianino“ Split (ustanova privatnog osnivača) Grad Omiš ima važeći
ugovor o načinu i uvjetima financiranja predškolskog programa u sastavu mreže predškolskog odgoja
i obrazovanja na svom području. Ustanova skrbi o cca 65 djece u jednoj jasličnoj i dvije mješovite
vrtićne skupine.
Privatna ustanova zatražila je svojim dopisom povećanje broja odgojitelja zbog povećanja
broja upisane djece s teškoćama u razvoju, a zbog čega državni pedagoški standard propisuje veći
broj odgojitelja. Tekuće povećanje zadovoljava se zapošljavanjem jednog odgojitelja s polovicom
punog radnog vremena.
Očekivani ukupan godišnji iznos subvencije za plaću dodatnog pomoćnog djelatnika s
polovicom punog radnog vremena je oko 42.000,00 kn dok je za ostale djelatnike oko 576.000,00 kn.
Ustanova djeluje u opsegu: jednog jasličnog, jednog desetosatnog i jednog šestosatnog
redovnog programa kroz koje će se urediti preraspodjela raspoloživog osoblja od 5,5 odgojitelja, 2
spremačice i 1 kuhara.
Sredstva za provedbu ovog prijedloga akta osigurana su u proračunu Grada Omiša za 2015.g.
i projekciji za 2016. i 2017.g. na poziciji Razdjel 03, Glava 1, Program Predškolski odgoj, Tekuće
donacije R0167 konto 38119 u iznosu od 701.500,00 kn.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić

ZAKON
O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu:
predškolski odgoj) kao dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci.
(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se
ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno ovom Zakonu.
(3) Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.
Članak 2.
Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne uprave i samouprave) imaju pravo i obvezu
odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog
odgoja te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.
OSNIVANJE I POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA
1. Osnivanje dječjeg vrtića
Članak 7.
(1) Dječji vrtić mogu osnovati:
1. Republika Hrvatska,
2. jedinice lokalne uprave i samouprave,
3. vjerske zajednice,
4. druge domaće pravne i fizičke osobe.
(2) Dječji vrtić mogu zajednički osnovati jedinica lokalne uprave i samouprave i domaća fizička i pravna osoba.
(3) Republika Hrvatska osniva dječji vrtić zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske ili rješenjem Ministarstva
prosvjete i športa.
5. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića
Članak 14.
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području.
(2) Predstavničko tijelo županije na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na
svom području.
IX. FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA
Članak 48.
(1) Osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića.
(2) Dječji vrtić osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.
(3) Ako dva ili više osnivača zajednički osnivaju dječji vrtić, sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju osnivači
sukladno aktu o osnivanju.
(4) Dječji vrtić, koji je osnovala jedinica lokalne uprave i samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga,
sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice.
(5) Sredstva iz stavka 4. ovoga članka uplaćuju se u proračun jedinice lokalne uprave i samouprave, koja je osnovala dječji
vrtić ili na žiroračun dječjeg vrtića, ako tako odluči predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Članak 49.
(1) Mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području jedinica
lokalne uprave i samouprave utvrđuje predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.
(2) Jedinice lokalne uprave i samouprave dužne su za predškolski odgoj izdvojiti najmanje onoliko sredstava koliko svojim
mjerilima utvrdi predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.
(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje jedinica lokalne uprave i samouprave koja je sredstva
osigurala u svom proračunu, sukladno mjerilima koje je utvrdilo predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.
Članak 50.
(1) Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osiguravaju se u državnom proračunu.
(2) Javnim potrebama sukladno stavku 1. ovoga članka smatraju se programi odgoja i naobrazbe:
- za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu,
- za djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu,
- za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,
- program predškole.
(3) Način raspolaganja sredstvima iz državnog proračuna i mjerila za sufinanciranje pojedinih programa iz stavka 2. ovoga
članka propisuje ministar prosvjete i športa.
Članak 51.
(1) Na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne
uprave i samouprave ili Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih
službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.
(2) U ime zaposlenika u dječjim vrtićima sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s osnivačem
ustanove, odnosno s financijerom.

