05/03/2007

Na temelju odredbi čl. 2., čl. 7. i čl. 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(Narodne novine br. 10/97), čl. 15. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
8/01, 1/02, 1/05 i 1/06) te čl. 27. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/96), Gradsko poglavarstvo Grada Omiša na 35. sjednici od
dana 5.ožujka 2007.g. donosi

Z A K LJ U Č A K
o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Omiša
1. Ovim zaključkom se utvrđuju način i uvjeti sufinanciranja predškolskog odgoja i
naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi u javnim ustanovama čiji su osnivači
domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: privatni vrtići)
sredstvima proračuna Grada Omiša od 1.rujna 2007.g.
2. Grad Omiš će kao poseban dio svoje mreže predškolskih ustanova sufinancirati
programe privatnih vrtića koji djeluju na području Grada Omiša ako se kod izrade
proračuna za određeno razdoblje njihov rad utvrdi kao javna potreba Grada Omiša.
Javna potreba definira se Javnim pozivom radi prikupljanja ponuda za sufinanciranje
programa privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Omiša i provodi
zaključivanjem ugovora o sufinanciranju odgovarajućeg programa između Gradskog
poglavarstva Grada Omiša i privatnih vrtića izabranih na temelju provedenog postupka
natječaja po rečenom javnom pozivu.
3. Pravo na sufinanciranje programa iz t.2. ovog zaključka mogu ostvariti oni privatni vrtići
koji ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske
dobi s prebivalištem na području Grada Omiša sukladno rješenju Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa te rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
nadležnog za poslove prosvjete.
4. Grad Omiš će sredstvima svog proračuna sufinancirati program privatnih vrtića na način
da će istima osigurati sredstva za bruto plaće zaposlenika čiji broj i struktura odgovara
važećim elementima standarda predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj i to u opsegu
kojeg ugovori Gradsko poglavarstvo Grada Omiša s javnom ustanovom u skladu s ovim
zaključkom.
5. Grad Omiš će od 1.rujna 2007.g. sredstvima proračuna sufinancirati program privatnih
vrtića na način da će istima osigurati sredstva za bruto plaće zaposlenih u iznosu do
80% visine sredstava koja se osiguravaju zaposlenicima odgovarajućeg broja i strukture
u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić «Omiš» Omiš čiji je osnivač Grad Omiš.
6. Sredstva iz t.5. ovog zaključka isplaćivati će se mjesečno na žiro-račun privatnih vrtića
na temelju platne liste za zaposlenike te popisa korisnika usluga kao sastavnih dijelova
zahtjeva kojeg prethodno privatni vrtići dostavljaju Odsjeku za proračun i računovodstvo
Grada Omiša.

7. Vlasnici privatnih vrtića dužni su izvan sredstava sufinanciranja po t.6. ovog zaključka
osigurati dodatna sredstva i redovito isplaćivati plaće radnicima do visine utvrđene
važećim propisima ili zaključenom kolektivnom ugovoru te osigurati sva druga sredstva
potrebita za obavljanje ugovorenih programa.
8. Sva prava i obveze između Gradskog poglavarstva Grada Omiša i predškolske ustanove
čiji se rad sufinancira iz proračuna Grada Omiša prema ovom zaključku ugovorno će se
urediti, a ista je dužna Gradskom poglavarstvu Grada Omiša podnositi izvješća o radu
za proteklu i plan rada za novu pedagošku godinu najkasnije do kraja mjeseca rujna
tekuće godine.
9. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku
Grada Omiša.
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