
       REPUBLIKA HRVATSKA           
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE                                                                                         N  A  C  R   T 
 

KLASA: 601-01/18-01/04 
URBROJ: 2155/01-01-19-21 
Omiš, *****************2019.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 čl. 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 
107/07, 94/13), u predmetu sporazumijevanja jedinica lokalne samouprave o načinu i uvjetima 
sufinanciranja predškolskog programa, Gradsko vijeće Grada Omiša na ****. sjednici od dana 
*******************2019.g. donosi 
 

Z A K LJ U Č A K  
o sklapanju Dodatka br.1. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja  

programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje 
 

1. Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Općine Zadvarje KLASA: 601-01/19-01/01 URBROJ: 2155/4-
03-19-3 od 18.rujna 2019.g. i utvrđuje potreba za produženjem trajanja sporazumnog odnosa 
za korištenje usluga predškolske djelatnosti djece s prebivalištem na području Grada Omiša u 
javnoj ustanovi koja djeluje na području Općine Zadvarje u odgojnoj 2019./2020.g., pa se ovim 
odobrava sklapanje Dodatka br.1. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje, a u obliku i sadržaju u kakvom prileži 
ovom zaključku pod našom oznakom  KLASA:601-01/18-01/04 URBROJ:2155/01-02-19-22.  
 

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.1. SPORAZUMA 
o načinu i uvjetima sufinanciranja  

programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
 
 
 

Članak 1. 
 

Stranke dopunjuju tekst Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja 
i obrazovanja pod oznakama Grada Omiša KLASA: 602-01/18-01/04  URBROJ: 2155/01-02-18-5 od 
28.studenog 2018.g. i Općine Zadvarje KLASA:601-01/18-01/01  URBROJ:2155/04-18-01-02-1 od 
15.rujna 2018.g. na način da se u njegovom članku 1. iza riječi: „za pedagošku godinu 2018./2019.“ 
dodaju riječi „ i 2019./2020.“. 
 

Članak 2.  
 

U članku 3. prethodno označenog Sporazuma mijenja se broj žiro računa Općine Zadvarje tako da se 
„IBAN HR5823300031859500008“ zamjenjuje s „IBAN HR0224070001859500008.“. 
 

 
Članak 3. 

 
Ostale odredbe temeljnog Sporazuma se ne mijenjaju i ostaju na snazi. 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Dodatak br.1. Sporazuma stupa na snagu danom potpisa zadnje sporazumne stranke i 
primjenjuje se od 15.rujna 2019.g.  

 
Članak 5. 

 
Ovaj Dodatak br.1. Sporazuma je sastavljen u četiri /4/ primjerka od kojih svaka strana zadržava po 
dva /2/ primjerka. 

 
  

OPĆINA ZADVARJE                                          GRAD OMIŠ 
NAČELNIK:                 GRADONAČELNIK:  

 
 

Ivan Krželj mag ing el                       Ivo Tomasović dipl.oec 
 
 

KLASA:601-01/19-01/01                                                                    KLASA: 602-01/18-01/04 
Urbroj:2155/04-**********                                                                    URBROJ: 2155/01-02-19-22 
Zadvarje,***************2019.g.                                                           Omiš, *****************2019.g.     

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  



 
 
 
 
 From: Djecji Vrtic Vrtuljak [mailto:djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com]  

Sent: Wednesday, September 18, 2019 10:22 AM 

To: Općina Zadvarje- Ured Načelnika; procelnik@zadvarje.hr 
Subject: Pedagoška godina 2019./2020. 

 
Poštovana/i, 

 

Šaljemo spisak djece s područja Općine Zadvarje i Grada Omiša koja su upisana u pedagošku 

godinu 2019./2020. 

 

  
 
 
 
 
  

 PODRUČNI VRTIĆ ZADVARJE (djeca s područja Općine Zadvarje; 6-satni 

program) 
 

 Ime djeteta Datum rođenja Imena roditelja Adresa stanovanja 

1 Krnić Emanuela 30.10.2013. Katarina i Jure Krnić 
Hr.branitelja 100, 

Zadvarje 

2 Kvasina Josipa 24.08.2013. 
Ana Škarica Kvasina i Filip 

Kvasina 

Hr.branitelja 49, 

Zadvarje 

3 Miranda Kvasina 27.04.2015. 
Ana Škarica Kvasina i Filip 

Kvasina 

Hr.branitelja 49, 

Zadvarje 

4 Ante Santrić 22.12.2015. Jelena Santrić i Mate Santrić 
Hrv. Branitelja 82, 

Zadvarje 

5 Emili Vilimović Santrić 23.10.2015. 
Rachel Vilimovie Santrić i Sime 

Santrić 
Podosoje 3, Zadvarje 

     

 Djeca s područja Općine Omiš; 6-satni program   

 Ime djeteta Datum rođenja Imena roditelja Adresa stanovanja 

1 Josipa Utrobičić 22.11.2014. 
Branka Utrobičić i Filip 

Utrobičić 
Slime Čudan 7, Omiš 

2 Magdalena Stojak 06.06.2015. 
Marija Utrobičić Stojak i Dragan 

Stojak 

Utrobičići 47, Slime; 

Omiš 
     

 PODRUČNI VRTIĆ ŠESTANOVAC (djeca s područja općine Zadvarje; 10-

satni program) 
 

 Ime djeteta Datum rođenja Imena roditelja Adresa stanovanja 

1 Antonina Bajić 19.03.2015. Marija i Neno Bajić 
Fra Andrije K. Miošića 

Zadvarje 

mailto:djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com
mailto:procelnik@zadvarje.hr


 
 



  



        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      
 
KLASA: 601-01/18-01/04 
URBROJ: 2155/01-02-19-20 
Omiš, 20.rujna 2019.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, 2/13 i 8/18), gradonačelnik Grada Omiša donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Prihvaća se prijedlog općinskog načelnika Općine Zadvarje pod klasa: 601-01/19-01/01 urbroj: 
2155/04-03-19-03 od 18.rujna 2019.g., utvrđuje se prijedlog teksta Zaključka o sklapanju 
Dodatka br.1. 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:601-01/18-
01/04 URBROJ:2155/01-02-19-21.  

 
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 
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 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  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 6-
satnog 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. Vrtić „Kamenčić“ u Kostanju u pedagoškoj 2019./2020.g. ima slobodnih 
kapaciteta dok „Golubica“ u Kučićima nema mjesta. Ekonomska cijena po djetetu koju podmiruje Grad Omiš je 
oko 1.800,00 kn mjesečno, a roditelj plaća 360 kn za 6-satni program. 
Također Grad Omiš ima zaključen višegodišnji ugovor s privatnom javnom ustanovom „Čarobni pianino“ Split 
koju financira u opsegu od 80% bruto plaće zaposlenika u odjeljenju Omiš i uz naknadu od po 100 kn mjesečno 
po djetetu na ime poravnanja cijena za roditelje. Ekonomska cijena po djetetu u tom vrtiću koju plaća Grad Omiš 
je oko 1.000,00 kn dok roditelj plaća 640 kn za isti program. 
 
Za korištenje predškolskih usluga na području Općine Zadvarje zainteresirano je i već ih koristi 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 sporazumnog odnosa je bila pedagoška 2018./2019.g. koja je završila 31.kolovoza 
2019.g., pa kako iz prethodno izloženog postoji opravdana potreba za nastavkom započete suradnje i u novoj 
pedagoškoj godini to se predlaže primjena sporazuma do 31.kolovoza 2020.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 R01671. 
 
Prilaže se preslik temeljnog Sporazuma iz 2018.g. 
 
Predlaže se sklapanje predloženog sporazuma.    
                                                                                                                   PREDLAGATELJ  



TEMELJNI SPORAZUM  
 
 

 
 
 

 
 

 


