REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

N A C R T

KLASA: 601-01/20-01/03
URBROJ: 2155/01-01-20-3
Omiš, **************** 2020.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) u svezi s odredbama članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 79. Statuta „Dječjeg
vrtića Omiš“, na prijedlog gradonačelnika Grad Omiša u predmetu odlučivanja o financiranju javne
ustanove čiji je osnivač, Gradsko vijeće Grada Omiša na ***sjednici od ************* 2020.g. donosi

ODLU K U
o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja
djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ Omiš
1. Povodom nastanka posebnih okolnosti pod kojima se podrazumijevaju događaji koji se
nisu mogli predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati (pandemija COVID-19), a koji među
ostalim narušavaju zdravlje, socijalnu sigurnost i gospodarsku aktivnost građana,
privremeno se oslobađaju plaćanja ugovorene naknade za sudjelovanje u cijeni usluga
smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ roditelji čija su djeca upisana ali ne
koriste usluge navedene ustanove i to za polovicu mjeseca ožujka 2020.g. i za svaki
slijedeći mjesec uključivo mjesec u kojem se službeno proglasi da su navedene prilike
prestale, a redovni programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi započnu
normalni rad.
2. Roditelji čija su djeca upisana i unatoč navedenim okolnostima iz t.1. ove Odluke koriste
usluge smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ imaju obvezu plaćanja
ugovorene mjesečne naknade.
3. Zadužuje se nadležna upravna tijela „Dječjeg vrtića Omiš“ za provedbu ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku
Grada Omiša i www.omis.hr .

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Dječji vrtić Omiš,
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 i www.omis.hr .
6. Pismohrana /04/

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 601-01/20-01/03
URBROJ: 2155/01-02-20-2
Omiš, 30.ožujka 2020.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09, 1/18 i 8/18), u svezi s odredbama članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 79. Statuta
„Dječjeg vrtića Omiš“, u predmetu odlučivanja o financiranju javne ustanove čiji je osnivač Grad
Omiš, gradonačelnik Grada Omiša donosi
Z A K LJ U Č AK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za
sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ i
dostavlja se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje i donošenje u obliku i sadržaju
kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 601-01/20-01/03 URBROJ: 2155/1-01-20-3.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK

Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Dječji vrtić Omiš,
3. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
5. Pismohrana /04/

O b r a z l o ž e nj e
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne
novine br.32/20) s danom 19.ožujka 2020.g.
Pojavom pandemije COVID-19 epidemiološke mjere zabranile su aktivnosti više osoba istodobno i
na istom mjestu, s iznimkom mogućnosti da predškolske i školske ustanove mogu primiti djecu koju
roditelji nisu u mogućnosti sigurno zbrinuti dok njihove ustanove ne održavaju redovne programe za
polaznike.
Učešće roditelja u cijeni smještaja djece u „Dječjem vrtiću Omiš“ uređeno je posebnim Pravilima koje
donosi osnivač ustanove te je u smislu predloženog istog dopuniti.
Javna ustanova „Dječji vrtić Omiš“ prekinula je održavanje redovnih odgojno obrazovnih programa te
uspostavila dežurno vrtićno odjeljenje 16.ožujka 2020.g.
Posljedice pandemije kao više sile odnosno neočekivane situacije imaju utjecaja i na socijalno stanje
građana uslijed umanjena redovnih i očekivanih prihoda zbog čega Grad Omiš po načelu
solidarnosti prihvaća potrebu oslobađanja od plaćanja ugovorenih obveza korisnika usluga
predškolske ustanove kojoj je osnivač a takvu uslugu djeca ne konzumiraju.
Troškovi proračuna Grada Omiša ovom mjerom prema procjeni očekivanih materijalnih troškova i
prihoda od korisnika neće biti značajnije ugroženi. Prihodi od roditelja su oko 28% ukupnih troškova
ustanove i čine troškove nabave hrane koja tijekom prestanka rada neće biti realizirana. Troškovi
osoblja ostaju na teret gradskog proračuna te će se njihova supstitucija regulirati kroz neku od
potpornih mjera Vlade RH.
Od ukupne ekonomske cijene Dječjeg vrtića Omi3, roditelji plaćaju cca.2O%o, a ostatak od 80 %
cijene snosi osnivač, odnosno Grad Omiš, kroz mjesečno financiranje plaća zaposlenih, materijalnih
troškova kao i ostalih dogovorenih troškova ulaganja i investicijskog održavanja.
Ukupni prihodi koje Vrtić ostvari na mjesečnoj razini za financiranje redovnog programa iznose cca.
151.000,00 kn. U slučaju da se, s obzirom na novonastalu situaciju vezanu za virus Covid-19,
roditelje oslobodi plaćanja računa za vrtić za travanj, Vrtić će ostati bez navedenih prihoda.
Ukupni rashodi u trenutnoj situaciji su uvelike smanjeni, a osim za zaposlene (koje snosi Grad
Omiš), rashode u najvećoj mjeri čini prehrana djece, koja na mjesečnoj razini iznosi cca. 53.000,00
kn.
Također je smanjen i trošak potrošnog materijala za djecu, kao i materijala i sredstava za čišćenje i
održavanje te ostalih materijalnih rashoda potrebnih za rad s djecom, koji u normalnim radnim
uvjetima iznose cca. 5.500,00 kn,
Također su, s obzirom da radi samo jedan dežurni vrtić u kojem za sada nema prijavljene djece, svi
troškovi poslovanja (električna energija, komunalne usluge, zdravstvene usluge, usluge
investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza i ostalo) svedeni na minimum,
Materijalna sredstva za redovno poslovanje koja Vrtić u zahtjevu na mjesečnoj razini od
Grada Omi5a iznose cca. 42.000,00 kn.
S obzirom na trenutnu situaciju, očekivana sredstva u zahtjevu u svibnju (za mjesec travanj), će biti
prepolovljena te će iznositi cca. 21.000,00 kn. Također, s obzirom na organizaciju posla, ne bi
trebalo biti ni naknade za prijevoz na posao i s posla za zaposlenike, koja inače u normalnim
uvjetima na mjesečnoj razini iznosi cca. 19.000,00 kn.
Napomena: procjena ukupnih prihoda i rashoda je izračunata kao prosjek tro6kova prva tri mjeseca
2020. godine.
PREDLAGATELJ

