REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2181-7-04/1-22-5
Omiš******************2022.g.

Na temelju odredbi čl. 2. i čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13. 98/19 i 57/22) i čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 ,
9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21) u predmetu sporazumijevanja jedinica lokalne samouprave o načinu
i uvjetima sufinanciranja predškolskog programa, Gradsko vijeće Grada Omiša na**. sjednici od dana
*************2022.g. donosi
Z A K LJ U Č A K
o sklapanju Dodatka br.4. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
1. Prihvaća se prijedlog Općine Zadvarje KLASA: 601-01/22-01/14 URBROJ: 2155/4-04-22-2 od
16.kolovoza 2022.g. i utvrđuje potreba za produženjem trajanja sporazumnog odnosa za
korištenje usluga predškolske djelatnosti djece s prebivalištem na području Grada Omiša u
ustanovi koja djeluje na području Općine Zadvarje u odgojnoj 2022./2023.g., pa se ovim
odobrava sklapanje Dodatka br.4. temeljnog Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje KLASA: 602-01/18-01/04
URBROJ: 2155/01-02-18-5 od 28.studenog 2018.g., a u obliku i sadržaju u kakvom prileži
ovom zaključku pod oznakom KLASA:601-01/22-01/09 URBROJ: 2181-7-04/1-22-4.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog dodatka Sporazumu.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Općina Zadvarje, općinski načelnik, Zadvarje,
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/

N A C R T
GRAD OMIŠ (OIB49299622160), Trg kralja Tomislava 5., Omiš, zastupan po gradonačelniku
Ivi Tomasoviću, dipl.oec. ( u daljnjem tekstu: Grad Omiš)
i
OPĆINA ZADVARJE (OIB71974924545), Sv.Kate 28, Zadvarje, zastupana po načelniku
Ivanu Krželju, mag. Ing. el. (u daljnjem tekstu: Općina Zadvarje);
sklapaju
DODATAK BR.4. SPORAZUMA
o načinu i uvjetima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Članak 1.
Stranke mijenjaju tekst temeljnog Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog
odgoja i obrazovanja pod oznakama Grada Omiša KLASA: 602-01/18-01/04 URBROJ: 2155/01-0218-5 od 28.studenog 2018.g. i Općine Zadvarje KLASA:601-01/18-01/01 URBROJ:2155/04-18-01-021 od 15.rujna 2018.g. na način da se u njegovom članku 1. riječi: „za pedagošku godinu 2021./2022.“
zamjenjuju riječima „ za pedagošku godinu 2022./2023.“.
Članak 2.
U članku 3. temeljnog Sporazuma mijenja se broj žiro računa Općine Zadvarje na način da se „IBAN
HR5823300031859500008“ zamjenjuje s „IBAN HR3523900011859500008.“.
Članak 3.
Ostale odredbe temeljnog Sporazuma se ne mijenjaju i ostaju na snazi.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Dodatka br.4. Sporazuma prestaje važiti Dodatak br.3. Sporazuma pod
KLASA: 601-01/21-01/08, URBROJ: 2155/01-02-21-4 od 15.rujna 2021.g.
Ovaj Dodatak br.4. Sporazuma stupa na snagu danom potpisa zadnje sporazumne strane i primjenjuje
se od 1.rujna 2022.g.
Članak 5.
Ovaj Dodatak br.4. Sporazuma je sastavljen u četiri /4/ primjerka od kojih svaka strana zadržava po
dva /2/ primjerka.
OPĆINA ZADVARJE
NAČELNIK:
Ivan Krželj, mag.ing.el.

KLASA: 601-01/22-01/14
URBROJ: 2155/4-04-22Zadvarje, …………… 2022.g.

GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK:
Ivo Tomasović dipl.oec

KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2181-7-04/1-22-4
Omiš, ************ 2022.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ZADVARJE

ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPANI.]
SPLITSKO

Klasa.•601-01/22-01/14
URBROJ.•2155/4-04-22-2
ZADVARJE,16.08.2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ

-gradonačelnik Ivan Tomasović
PREDMET:Prijedlog za zaključenje anex Sporazuma o sufinaciranju cijene boravka djece
polaznika Dječjeg vrtića Vrtuljak Zadvarje sa područja Grada Omiša za 2022/2023
g. dostavlja se
Poštovani,
Na području općine Zadvarje djeluje dječji vrtić „ Vrtuljak” kojegpohada dvoje djece čiji roditelji su sa
prebivalištem na području Grada Omiša.Sukladno već potpisanom Sporazumu o reguliranju međusobnih
odnosa KLASA.•602-01/18-01/04 URBROJ.•2155/01-02-18-5 OD 29 .studenog 2018 g kao i anexa
Sporazumu Kako je za kalendarsku godinu 2022/2023 upisano dvoje djece za područja Grada Omiša
-mlt.Marija ČokQP.25.01.2020 iz Slimena -mlt. Gabrijel Čiko r, 26.8.2018 predlažemo sukladno čl.
2 Sporazuma zaključenje aneksa Sporazuma za pedagošku godinu 2022/2023g.
S poštovanjem

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA:
601-01/2201/09 URBROJ: 21817-04/1-22-2
Omiš,
30.kolovoza 2022.g.

OPĆINA ZADVARJE
Općinski načelnik

ZADVARJE

PREDMET: Organizacija ranog i predškolskog odgoja djece po dogovoru
između susjednih jedinica lokalne samouprave
Sukladno vašoj ponudi KLASA:601-01/22-01/14 URBROJ: 215514-04-222 od 16.kolovoza 2022.g., kao susjedna jedinica lokalne samouprave koja nije u
mogućnosti djeci s prebivalištem na njenom rubnom području osigurati odgovarajući
smještaj u predškolskoj ustanovi u svojoj organizaciji, iznimno smo vam zahvalni na
iskazanoj mogućnosti da takvu uslugu dogovorno riješimo u ustanovi kojoj ste
osnivač.
Molimo vas da nam pozivom na čl.2.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) dostavite prijedlog sporazuma o
zajedničkom organiziranju predškolske djelatnosti radi pružanja usluga u Općini
Zadvarje djeci s prebivalištem u Gradu Omišu u pedagoškoj 2022./2023.g.
U sporazumu smo dužni regulirati činjenicu da se djeca upisuju pod
jednakim uvjetima, opseg i vrstu usluge/programa, vrijeme trajanja, broj ili obuhvat
korisnika, učešće u ekonomskoj cijeni po djetetu za roditelje i za Grad Omiš te način
plaćanja.
Lijep pozdravl

ONAÔELNIK
ović,dipl.oec.

DOSTA TI:
1.

Na
Ured gradonačelnika Grada
Pismohrana /04/.

Omiša

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2181-7-04/1-22-3
Omiš, 6.rujna 2022.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21 ) i čl. 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09, 2/13, 8/18, 8a/20 i 2/21), gradonačelnik Grada Omiša donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog općinskog načelnika Općine Zadvarje pod klasa: 601-01/22-01/14 urbroj:
2155/04-04-22-1 od 16.kolovoza 2022.g., utvrđuje se prijedlog teksta Zaključka o sklapanju
Dodatka br.4. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog
odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša
njegovo donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:601-01/2201/09 URBROJ:2181-7-04/1-22-4.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

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. I čl. 48. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
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 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.
- Čl. 4. Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša (Sl.gl. 1/2017, 5a/2020 i 7/21).
NAPOMENA U SVEZI S JAVNOM NABAVOM:
Nema obveza za postupak javne nabave prema odredbama čl. 34. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)
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 je osnivač, vlasnik i pretežiti financijer javne ustanove Dječji vrtić Omiš, a koji svoje programe 6satnog boravka nudi između ostalih i u podružnicama „Golubica“ Kučiće i „Kamenčić“ Kostanje koje su najbliže
prebivalištu osoba s područja Grada Omiša koje imaju interes svoju djecu upisati u predškolsku ustanovu na
području susjedne Općine Zadvarje. Ekonomska cijena po djetetu u njemu je 2.502 kn, a Grad Omiš podmiruje
1.882 kn mjesečno, dok roditelj plaća 360 kn za 6-satni program.
Za korištenje predškolskih usluga na području Općine Zadvarje zainteresirano je u novoj obrazovnoj godini
dvoje djece s područja Grada Omiša (naselje Slime) čiji roditelji plaćaju po 300 kn, a teret jedinice lokalne
samouprave je po 800 kn mjesečno.
Dosadašnje vrijeme trajanja predmetnog sporazumnog odnosa su bile pedagoške 2018./2019.g.,
2019.g./2020.g., 2020./2021.g. te 2021./2022.g. koja je završila 31.kolovoza 2022.g., pa kako iz prethodno
izloženog postoji opravdana potreba za nastavkom započete suradnje i u novoj pedagoškoj 2022./2023. godini to
se predlaže primjena sporazuma do 31.kolovoza 2023.g.
SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za sufinanciranje programa u predškolskoj djelatnosti koja će se provoditi prema predloženom aktu
osiguravaju se u proračunu Grada Omiša na Razdjelu 03, Glava 1, Program 1010, Pozicija R01676 konto 36316
i predviđena su u njegovim projekcijama za 2023.g. i 2024.g.
Prilaže se preslik temeljnog Sporazuma iz 2018.g. i ugovori općine s ustanovom.
Predlaže se sklapanje predloženog sporazuma.
PREDLAGATELJ

TEMELJNI SPORAZUM

