REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 601-02/17-01/09
URBROJ: 2155/01-01-17-3
Omiš, ************** 2017.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, 107/07,
94/13), te čl. 10. i čl. 19. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni
pianino“ Split OJ Omiš od 15.lipnja 2007.g. i dodacima istom od 28.ožujka 2012.g., od 28.siječnja
2014.g. i od 28.svibnja 2015.g., u predmetu izmjene ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja
predškolskog programa, Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od dana ***********2017.g.
donosi

Z A K LJ U Č A K
o sklapanju Aneksa br.4. 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 KLASA: 601-01/1701/38 URBROJ: 2181-239-17-01-1 od 11.srpnja 2017g. i utvrđuje potreba za produženje
ugovornog odnosa za poslovanja njene organizacijske jedinice u Omišu i radi usklađenja s
važećom Mrežom predškolske djelatnosti na području Grada Omiša, pa se ovim odobrava
sklapanje Aneksa br.4. 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.;
KLASA: 601-02/13-01/12 URBROJ: 2155/01-01-14-4 od 28.siječnja 2014.g. i KLASA: 60102/15-01/07 URBROJ: 2155/01-01-15-4 od 28.svibnja 2015.g.,a u obliku i sadržaju u kakvom
prileži ovom zaključku pod KLASA:601-02/17-01/09 URBROJ:2155/01-01-17-4.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog Aneksa br.4.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana nakon 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, Ivi Tomasoviću, dipl.oec. ( u daljnjem tekstu: Grad Omiš)
i
DJEČJI VRTIĆ „ČAROBNI PlANINO“, Terzićeva 9., 21000 Split, OIB43305960899, zastupan
po osnivačici Virni Mudnić, (u daljnjem tekstu: Vrtić)
sklapaju sljedeći

ANEKS BR.4.
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.
KLASA: 601-02/15-01/07 URBROJ: 2155/01-1-15-4 od 28.svibnja 2015.g.
Članak 1.
U Ugovoru o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš
od 15.lipnja 2007.g. te njegovog Aneksa br.1. od 28.ožujka 2012.g. Aneksa br.2. od 28.siječnja
2014.g. i Aneksa br.3. od 28.svibnja 2015.g. (dalje: temeljnog ugovora) članak 1. mijenja se i glasi:
„Članak 1.
Ovim Ugovorom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja programa Dječjeg vrtića «Čarobni pianino»
Split (u daljnjem tekstu: Vrtić) na području Grada Omiša sredstvima proračuna Grada Omiša za
vrijeme od dana sklapanja ovog ugovora pa do kada Grad Omiš ima potrebe za istim.“
Članak 2.
Članak 3. temeljnog ugovora mijenja se glasi:
„Članak 3.

Sudionici Ugovora suglasni su da za vrijeme njegovog trajanja Vrtić ostvaruje programe za ukupno
tri /3/ odgojne skupine djece u koje se uključuje maksimalno do 65 djece predškolske dobi. i to:
- 1 odgojne skupine vrtićne djece (od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu) u
10-satnom boravku do 25 djece,
- 1 skupina djece ja slične dobi (od navršene jedne do tri godine) u 10-satnom boravku do 15 djece,
- 1 odgojne skupine djece vrtićne dobi u poslijepodnevnom 5- satnom programu do 25 djece.“
Članak 3.
U članku 9. temeljnog ugovora riječi: „do 31.kolovoza 2017. godine odnosno do isteka ugovora …“
zamjenjuju se riječima:
„… do prestanka Ugovora…“
Članak 4.
Iza članka 18. temeljnog ugovora dodaje se novi članak 18a. koji glasi:
„Članak 18a.
(1) Uvjeti za prestanak ovog Ugovora nastaju kad Grad Omiš odlukom svog predstavničkog
tijela pri donošenju godišnjeg proračuna utvrdi da u obveznim projekcijama za godine koje
slijede proračunsku godinu nema potrebe za daljnjim sufinanciranjem programa Dječjeg vrtića
„Čarobni pianino“ Split u OJ Omiš. U takvom slučaju međusobne ugovorne obveze prestaju
danom 31.kolovoza one godine za koju se odnosi projekcija proračuna koja ne osigurava
potrebna sredstva za program u cijeloj kalendarskoj godini.

(2) O odluci iz prethodnog članka Grad Omiš obavještava Vrtić u roku od 30 dna od dana
njenog stupanja na snagu putem pošte preporučeno.
(3) Grad Omiš prestankom Ugovora prema odredbama stavka 1. ovog članka ne preuzima
nikakve obveze u zbrinjavanju korisnika Vrtića.“
Članak 5.
Ostale odredbe temeljnog ugovora, te njegovih Aneksa br.1., Aneksa br.2. i Aneksa br.3l. ostaju na
snazi ako nisu u suprotnostima s odredbama ovog Aneksa br.4.
Članak 6.
Ovaj Aneks br.4. sastavlja se u šest ( 6 ) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana za svoje potrebe
zadržava po tri ( 3 ) takva primjerka.

U Omišu, ____________ 2017.g.

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Ivo Tomasoić, dipl.oec.
KLASA:601-02/17-01/09
URBROJ: 2155/01-01-17-4
Omiš, ******************2017.g.

DJEČJI VRTIĆ
„ČAROBNI PIANINO“ SPLIT
Osnivačica

Virna Mudnić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-02/17-01/09
URBROJ: 2155/01-02-17-2
Omiš, 12.srpnja 2017.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.4. 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:601-02/17-01/09 URBROJ:2155/01-01-17-3.
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
Ivo Tomsović, dipl.oec. v.r.

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

O b r a z l o ž e nj e
PRAVNI TEMELJI:
Čl.2., čl. 7., čl. 14., čl. 15A. I čl. 48. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN 10/97, 107/07
i 94/13
Članak 2.
Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne i područne (regionalne)
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.
Članak 7.
(1) Dječji vrtić mogu osnovati:
1. Republika Hrvatska,
2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. vjerske zajednice,
4. druge pravne i fizičke osobe.
Članak 14.
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba 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.
(3) Mrežom dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog
odgoja na području za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi.
(4) Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa za
djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima.
Članak 15.a
(1) U dječjem vrtiću ostvaruju se:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i
predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.
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.

NAPOMENA U SVEZI S JAVNOM NABAVOM:
Nema obveza za postupak javne nabave prema odredbama čl. 34. Zakona o javnoj nabavi N120/16
Članak 34.
Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih naručitelja ako su
ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
1. ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da javne usluge
koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve
2. ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese, i
3. ti javni naručitelji ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20 % djelatnosti na koje se odnosi suradnja.

STANJE:
- Grad Omiš ima zaključen temeljni ugovor i 3 aneksa istom kojim regulira sufinanciranje djelatnosti
privatne ustanove u obavljanju predškolske djelatnosti na svom području
- predmetni ugovor je na snazi od 1.rujba 2007.g. na određeno vrijeme koje prestaje 31.kolovoza
2017.g.
- nakon završenog postupka upisa korisnika u dječje vrtiće i jaslice u sastavu Dječjeg vrtića Omiš za
pedagošku 2017./2018.g. ostalo je neupisano 51 dijete koje ispunjava uvjete i to u ogromnoj većini s
potrebama korištenja usluga u naselju Omiš, što predstavlja ozbiljnu okolnost glede obveze da se
predmetna djelatnost omogući svim korisnicima s područja ove jedinice lokalne samouprave
- uređenje prostora namijenjenog za jedan jaslični i dva redovna programa na Ribnjaku u Omišu kojeg
će koristiti Dječji vrtić Omiš nije dovršeno zbog ukidanja lokacijske dozvole pred Upravnim sudom RH
- Dječji vrtić Omiš za jedan 10-satni program /vrtić Radost/ koristi poslovni prostor privatnog vlasnika
na određeno vrijeme s troškovima zakupnine
- prosječna ekonomska cijena po korisniku mjesečno u Dječjem vrtiću Čarobni pianino je 1.605,00 kn
a u Dječjem vrtiću Omiš je 1.925,00 kn
- cijene usluga koje plaćaju korisnici je slijedeća:
DV Čarobni pianino
DV Omiš

jaslice
1.000,00 kn /1.100,00/
720,00 kn
10 sati
920,00 kn /1.020,00/
600,00 kn
6 sati
640,00 kn /740,00/
360,00 kn
- ukupan trošak Dječjeg vrtića Čarobni pianino / uključivo troškove za zaposlene, troškove za
prehranu i ostale materijalne troškove/ godišnje iznosi u 2016.g. cca 1.251.000,00 kn
- prihodno se rečeni troškovi zatvaraju: subvencijom Grada Omiša /80% bruto plaća i 100,00 kn
mjesečno po korisniku/ od 657.000,00 kn, te uplatama roditelja od 594.000,00 kn
- zakonom propisani omjer koji se odnosi na javne ustanove glede učešća korisnika u troškovima do
40% ovdje nije ostvaren
- Grad Omiš za isti opseg programa na godišnjoj razini ima manji trošak prema Dječjem vrtiću
Čarobni pianino u odnosu na Dječji vrtić Omiš za iznosu od 628.680,00 kn
- Učešće Grada Omiša u sufinanciranju ukupne cijene programa DV Čarobni pianino OJ Omiš je 52
% a roditelja 48%, dok je u Dječjem vrtiću Omiš omjer oko 72% : 28%
- u cijenama usluga Dječjeg vrtića Omiš predviđene su povlastice za određene korisnike prema
kriterijima koje je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Omiša dok je za DV Čarobni pianino na snazi mjera
subvencije po svakom korisniku od 100,00 kn mjesečno
- Dječji vrtić Čarobni pianino djelatnost obavlja na područjima Grada Kaštela, Sinja, Solina i Općine
Podstrana za ukupno blizu 500 korisnika.
- u javnosti deklarirana potreba demografske obnove i pronatalitetna politika usvojeni nacionalnim
strategijama i planovima sadrže razvoj skrbi o djeci predškolske dobi kao bitni element u ostvarivanju
tih ciljeva te postavlja sve veće zahtjeve pred JLS u poboljšanju obuhvata i podizanju standarda skrbi.
- Mreža predškolske djelatnosti na području Grada Omiša obuhvaća djelovanje DV Čarobni pianino.
POTREBNI PROGRAMI I BROJ KORISNIKA:
Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima kroz
- jedna jaslična skupina do 15 korisnika
- jedan redovni 10-satni program do 25 korisnika
- jedan redovni 6-satni program do 25 korsinika.
POTREBNO OSOBLJE
- odgojitelj /VŠS/ do 5,5 djelatnika s punim radnim vremenom
- kuhar /SSS/ do 1 djelatnika s punim radnim vremenom
- pomoćnik/spremačica do 2 djelatnika s punim radnim vremenom
VRIJEME NA KOJE SE ODNOSI SUFINANCIRANJE
- na bazi 11 mjeseci godišnje od 1.rujna 2017.g. do prestanka ugovora kad Grad Omiš odluči kako
nema daljnjih potreba.
IZNOS SUFINANCIRANJA I STRUKTURA
A/ 80% bruto plaće zaposlenih prema koeficijentu i osnovici za ista zanimanja u javnom vrtiću što
ukupno na godišnjoj razini prema stanju u dijelu 2017.g. iznosi oko 660.000,00 kn.
B/ subvencija za izjednačavanje cijena po upisanom korisniku u visini od 100,00 kn mjesečno što
ukupno na godišnjoj razini iznosi 71.500,00 kn.
Osnovice na kojima je ugovoreno predmetno sufinanciranje /a) bruto plaća po koeficijentu i osnovici iz
javnog vrtića te b) fiksni iznos subvencije po upisanom korisniku/ su jedine stabilne kategorije nad
kojima nadzor ima Grad Omiš i ne ovise o drugim kretanjima, primjerice promjene cijena i opsega
troškova ili samostalnih postupanjima druge ugovorne strane pa su najprikladnije za ugovaranje
financijskih obveza.
Izdaci proračuna Grada Omiša za isti opseg korisnika i vrstu programa predškolske skrbi su
realizacijom ovog ugovora u iznosu od 805,00 kn po djetetu manji od onog organiziranog u javnom
vrtiću /2.410,00 – 1.604,00/.
PRIJEDLOG IZMJENA UGOVORA
- Članak 1.
Zbog predložene izmjene roka trajanja ugovora u ovom članku se usklađuje članak 1. temeljnog
ugovora na način da će ugovor prestati kad Grad Omiš utvrdi da nema daljnjih potreba za
sufinanciranjem predmetnog programa, te se na taj način izbjegava dosadašnji model roka trajanja na
određeno vrijeme u godinama.

- Članak 2.
Ovim člankom se usklađuje članak 3. temeljnog ugovora s vremenom trajanja ugovora te mijenja
maksimalni broj korisnika sa ranijih do 62 na novih do 65 djece što je u skladu s prihvaćenom Mrežom
predškolske djelatnosti na području Grada Omiša.
- Članak 3.
Također se u članku 9. temeljnog ugovora usklađuje vrijeme sufinanciranja programa s novim rokom
trajanja ugovora.
- Članak 4.
S obzirom da se prestanak ugovora veže uz odluku Grada Omiša o prestanku potreba za
sufinanciranjem programa, a ne kao ranije s rokom iskazanim u danima, mjesecima i godinama,
novim člankom 18a. definirani su uvjeti za takav prestanak ugovora.
SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za sufinanciranje programa u predškolskoj djelatnosti koju provodi DV Čarobni pianino Split
OJ Omiš osiguravaju se u proračunu Grada Omiša.
DODACI OBRAZLOŽENJU
Za pojašnjenje prava i obveza jedinice lokalne samouprave, javnih predškolskih ustanova kao i
dosadašnjih ugovornica, ovom obrazloženju prileže kao sastavni dio preslici: zahtjeva DV Čarobni
pianino, temeljnog ugovora i aneksa ugovora, odluke o mreži dječjih vrtića i izvoda iz posebnog
zakona.

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.
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Omiš, 31.siječnja 2017.g.
Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10. 2/13 i 10/13) i članka 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj: 10/97, 107/07, 94/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 23. sjednici od 31.siječnja 2017.g. donosi

ODLUKU
o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju
se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području Grada Omiša.
Članak 2.
Na području Grada Omiša djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u trenutku donošenja
ovog Plana mreže obavljaju dvije ustanove i to: Dječji vrtić „Omiš“ Omiš i Dječji vrtić „Čarobni pianino“
Split OJ Omiš.
Članak 3.
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom
kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog
odgoja i obrazovanja.
Članak 4.
Grad Omiš nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se
naknadno uključe u Plan mreže.
Gradonačelnik Grada Omiša za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o suglasnosti na
javni poziv za upis djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Omiš ovisno o potrebama građana te
o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Omiša.
Gradsko vijeće Grada Omiša zaključuje s drugim osnivačima ugovore o načinima i uvjetima
sufinanciranja predškolskih programa ovisno o potrebama građana te o mogućnosti financiranja iz
Proračuna Grada Omiša na razdoblje do pet godina s mogućnošću produženja na ista razdoblja ako
za to postoje opravdane potrebe građana i druga ugovorna strana uredno izvršava svoje preuzete
obveze.
Članak 5.
Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće koji su u vlasništvu Grada Omiša
utvrđuje osnivač svojim aktom u skladu sa čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(«Narodne novine», br. 10/97, 107/07 i 94/13 ).
Članak 6.
Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane
i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba pretežitog broja građana za provedbom
programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 7.
Grad Omiš utvrđuje Plan mreže predškolskih ustanova kako slijedi:
a) USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD OMIŠ
Naziv vrtića:
Dječji vrtić „Omiš“ Omiš,
Sjedište: Omiš, Put mostine bb,
Osnivač: Grad Omiš
Temeljni akt: Rješenje ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu osnivačkih prava i Sporazum o
razdruženju ustanove od više osnivača.
Popis objekata:
- Dječji vrtić "Potočić" - Četvrt kralja Zvonimira 5 - Omiš,
- Dječji vrtić "Visibaba" - Cetinska cesta 4 - Omiš,
- Dječji vrtić "Radost" - Vangrad 3 - Omiš,
- Dječji vrtić "Pčelica" - Joke Kneževića 12 - Omiš,
- Dječji vrtić i jaslice "Galeb" - Put mostine bb - Omiš,
- Dječji vrtić "Smilje" - Gata,

- Dječji vrtić «Trešnjica» - Tugare,
- Dječji vrtić «Kamenčić» - Kostanje,
- Dječji vrtić "Vrbica" - Blato nIc,
- Dječji vrtić "Golubica" - Frane Josipa 63-65, Kučiće,
- Centralna kuhinja - Renka Šperca 3 - Omiš, P= 30m2,
- Uredi / kancelarije Vrtića, Uprava Vrtića, P= 62,06 m2, Put mostine bb., Omiš,
Stručna služba Vrtića , P= 47,50 m2 / - Put mostine bb – Omiš.
Struktura programa:
Naziv vrtića

P=

166 m2

"Pčelica" - Omiš

odgojna
skupina

Program

broj
djece

broj
odgojitelja

8-satni - turnirajući

mješovita

24

1

8-satni - turnirajući

mješovita

24

2

8-satni - stalno jutro

mješovita

24

2

6-satni - stalno poslijepodne

mješovita

23

1

"Radost" - Omiš

92 m2

10-satni

mješovita

25

2

"Visibaba" - Omiš

79 m2

10-satni

mješovita

25

2

8-satni - stalno jutro

mješovita

24

2

6-satni - stalno poslijepodne

mješovita

24

1

8-satni - jutro

mješovita

24

2

6-satni - poslijepodne

mješovita

24

1

jaslice - 10-satni

mješovita

18

3

6-satni - jutro

mješovita

24

1

"Trešnjica" - Tugare

87,7 m 6-satni - jutro

mješovita

24

1

"Kamenčić" - Kostanje

122 m2

6-satni - jutro

mješovita

19

1

6-satni - poslijepodne

mješovita

11

1

83 m2

6-satni - jutro

mješovita

16

1

120 m2 6-satni - jutro

mješovita

13

1

366

24

"Potoćić" - Omiš

90,2 m

2

2

"Galeb" - Omiš

196 m

"Smilje" - Gata

2

"Vrbica" - Blato nIc
"Golubica" - Kučiće

77 m

2

U k u p n o:

Zaposlenici:
Ukupno je u ustanovi zaposleno 64 djelatnika.
b) USTANOVA DRUGOG OSNIVAČA:
Naziv vrtića:
Dječji vrtić „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš,
Sjedište: Omiš, Četvrt Ribnjak bb.
Osnivač: Virna Mudnić, Split
Temeljni akt: Sporazum o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
Popis objekata:
- Dječji vrtić „Čarobni pianino“ Split, Organizacijska jedinica Omiš, Četvrt Ribnjak bb, Omiš.
Struktura programa:

OBJEKT

P=

OMIŠ

250
m2 i

VRSTA
PROGRAMA

SKUPINA

BROJ
SKUPINA

BROJ
DJECE

BROJ
ODGOJITELJA

10 satni jaslični

mješovita

1

15

2

10 satni vrtićni

mješovita

1

25

2

164
m2
dvorište

5 satni
popodnevni
UKUPNO

mješovita

1

25

1

3

65

5

Zaposlenici
Ukupno je neposredno u organizacijskoj jedinici Omiš angažirano 8 djelatnika dok su ostali djelatnici
potrebni prema državnom pedagoškom standardu angažirani proporcionalno strukturi ustanove.
c) PROGRAM PREDŠKOLE
"Program predškole" provodi se u redovnim skupinama Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš i Dječjeg vrtića
„Čarobni pianino“ Split OJ Omiš tijekom cijele odgojno-obrazovne godine te još posebno u mjestu
Dubrava od 01. ožujka do 31. svibnja svake godine dok postoje potrebe putem Dječjeg vrtića „Omiš“.
U slučaju novih potreba odgovarajućeg broja građana, „Program predškole“ će organizirati Dječji
vrtić „Omiš“ Omiš i u drugim naseljima i vremenu.
Članak 8.
Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 7. ovog Plana mreže, na području Grada
Omiša predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima
postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Omiša.
Članak 9.
Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Omiša bit će dostavljen Splitskodalmatinskoj županiji, radi utvrđivanja mreže predškolskih ustanova na području Splitsko-dalmatinske
županije.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Plana mreže prestaje važiti Zaključak o Planu mreže dječjih vrtića
na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj 13/10).
Članak 11.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Omiša.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

