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OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
 

Na temelju članka 1. i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', 
broj 10/97.), članka 78. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'', broj 76/93.) i članka  30. Statuta 
Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 06/09), Općinsko vijeće na 7. sjednici 
održanoj dana 15. prosinca 2009. godine, donosi 

 

PROGRAM 
Javnih potreba u predškolskom odgoju 

mreže dječjih vrti ća na području Općine Podstrana u 2010. godini 
 

I. UVOD 
Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 

10/97), sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, 
naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima te, 
iznimno, u drugim ustanovama i udrugama.  

Predškolski odgoj djeteta teži globalnom odgoju djeteta, što se ne dogaña slučajno ni 
spontano, već uz pomoć socijalne sredine i kvalitetnog odgoja. Način na koji se dijete 
predškolske dobi obrazuje i odgaja u ustanovi u kojoj boravi veći dio dana ima značajan utjecaj 
na uspjeh u školskom obrazovanju i, u odreñenoj mjeri, na kasniji život uopće. Drugim riječima, 
neophodna je dobra organizacija okruženja u kojem dijete živi i kvalitetna komunikacija s 
odraslima koji mu pomažu u njegovom razvoju: roditelji u okruženju doma, te odgojitelji, 
pedagozi, psiholozi i defektolozi u ustanovi predškolskog odgoja i naobrazbe. Organizira se i 
provodi na način da doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta i poticanju 
cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, sukladno znanstvenim 
spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i  njegovim stvarnim mogućnostima. 

Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih šest mjeseci života do polaska 
u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama 
djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrti ći dopunjuju 
obiteljski odgoj, te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim 
okruženjem. 

Najveći broj djece uključen je u cjelodnevni boravak, što znači dugo dnevno izbivanje djeteta 
iz obitelji, a to ustanovama nameće i odreñene sljedeće zadaće: 
- Skrb za sveukupni psiho-fizički razvoj 
- Skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu 
- Rad na adaptaciji i socijalizaciji djece 
- Posebnu skrb o djeci s poteškoćama u razvoju 

 

Podstrana, 17. prosinac 2009.  Broj 9/2009. Godina XVI 
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II. DJEČJI VRTI ĆI NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA 
U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97.) na području Općine 

Podstrana provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od šest mjeseci do šeste 
godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu u  četiri dječja vrtića čiji su osnivači 

Fizička osoba (3)- D.V „Čarobni Pianino“ i 
Vjerska zajednica (1)-  D.V. „Brat Sunce“. 
Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97.) u navedenim dječjim 

vrtićima ostvaruje se: 
- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi  

(koji su prilagoñeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima), u 
pravilu su 10 satni programi u skladu s potrebama djece i zaposlenih roditelja 

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
- program predškole organizira se za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program, u godini 

prije polaska u osnovnu školu .  
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog 

sadržaja uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa. 
 

III. PLAN OBUHVATA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA (DJEČJIM 
VRTI ĆIMA) 

U 2010. godini planira  se na teret Proračuna Općine Podstrana sufinanciranje programa 
dječjih vrtića čiji su osnivači: 

 
- Fizička soba 
1. Dječji vrti ć „Čarobni pianino“, Mutogras, Podstrana 
Podstrana, Cesta Mutogras bb, Mutogras  
3 odgojne skupine:     ukupno djece:55 
1 odgojna skupina 10-satnog jasličnog programa 
1 odgojna skupina 10-satnog vrtićnog programa 
1 odgojna skupina 6-satnog vrtićnog programa 
Broj odgajatelja:       5 
 
2. Dječji vrti ć „Čarobni pianino“, Strožanac, Podstrana 
Podstrana, Gospe u Siti, Strožanac  
4 odgojne skupine:     ukupno djece: 81 
1 odgojna skupina 10-satnog jasličnog programa 
1 odgojna skupina 10-satnog vrtićnog programa 
1 odgojna skupina 8-satnog vrtićnog programa 
1 odgojna skupina 5-satnog vrtićnog programa 
Broj odgajatelja:       7 
 
3. Dječji vrti ć „Čarobni pianino“, Sv. Martin, Podstrana 
1 odgojna skupina:     ukupno djece:17 
1 odgojna skupina 8-satnog vrtićnog programa 
Broj odgajatelja:       2 
 
- Vjerska zajednica 
4. Dječji vrti ć „Brat sunce“, Grljevac, Podstrana 
Podstrana, Križine bb, Grljevac 
3 odgojne skupine     ukupno djece:71 
2 odgojne skupine 10-satnog vrtićnog programa 
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1 odgojna skupina 6-satnog vrtićnog programa 
Broj odgajatelja:       7 
 
Sveukupno djece:    224  
Ukupno odgojnih skupina:     11     
Ukupno odgajatelja:      21    
Spremačica-pomoćnica, NNS:       6    
Kuhara,SSS:         3 
Ukupno zaposlenih:      30   
 

IV. OBVEZE VRTI ĆA 
Vlasnici Vrtića „Čarobni pianino“ i „Brat Sunce" dužni su do početka 2011. godine urediti 

Vrtiće u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. 
 

V. AKCIJE 
Dječji vrti ći na području Općine Podstrana aktivno sudjeluju u svim akcijama i 

manifestacijama kojih je organizator Općina Podstrana. U 2009. Godini posebno su se istakli na 
realizaciji programa u okviru blagdana Sv. Jurja i Sv. Ante – Dana Općine Podstrana, te 
organizacije programa akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ i manifestacije „Dobro jutro 
more 

 
VI. PROGRAM PREDŠKOLE 

Program predškole organizira se za svu zainteresiranu djecu koja nisu uključena u redoviti 
program u godini prije polaska u osnovnu školu (za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine 
prije polaska u osnovnu školu). 

Ovaj program provodi se u trajanju od  250 sati u tijeku mjeseca travnja, svibnja i polovice 
lipnja. 

Predviña se za 2010. godinu do 30 djece korisnika predškolskog programa koji će biti 
rasporeñeni u odgojno - obrazovnu skupinu 6-satnog programa. 

 
VII. UPISI 

Zahtjevi za upis djece u dječje vrtiće podnose se tijekom svibnja svake godine, a djeca se 
upisuju s 1. rujna kad počinje nova pedagoška godina. Iznimno, upis je moguć i tijekom 
pedagoške godine, ako u pojedinim odgojnim skupinama ima slobodnih mjesta. 

 
VIII. SREDSTVA 

Za sufinanciranje redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe i socijalne skrbi djece 
predškolske dobi Općina Podstrana osigurat će sredstva u Proračunu Općine Podstrana za 
2010.godinu, sukladno Odluci o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju. 

Za ostale Programe sredstva će se osigurati u državnom proračunu sukladno članku 49. 
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. 

 
 
 

Klasa: 021-05-09-01/07.           PREDSJEDNIK 
Urboj: 2181-02/01-01-1.           Općinskog vijeća 
Podstrana,  15. prosinca 2009.              Ante Šiško, v.r. 
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Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', broj 10/97 
i 107/07) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09), 
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 7. sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2009. godine, donosi 

 
 

ODLUKA 
o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrti ća u vlasništvu fizičkih osoba i 

vjerskih zajednica na području Općine Podstrana za 2010. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti i način sufinanciranja predškolskog odgoja i naobrazbe te 

skrbi o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima u vlasništvu fizičke osobe i vjerske zajednice (u 
daljnjem tekstu: Vrtići)  na području Općine Podstrana, sredstvima iz proračuna Općine Podstrana 
od 01. siječnja 2010. godine. 

 
Članak 2. 

Općinsko vijeće prihvatilo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju cjelokupne mreže 
dječjih  vrtića za područje Općine Podstrana. 

 
Članak 3. 

Općina Podstrana donosi Odluku o sufinanciranju programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičke 
osobe i vjerske zajednice ukoliko se za svaku kalendarsku godinu njihov rad utvrdi kao javna 
potreba Općine. 

 
Članak 4. 

Dječji vrti ći u vlasništvu fizičke osobe i vjerske zajednice dužni su unutarnje ustrojstvo, opseg 
obuhvata djece, vrste i oblike pojedinih programa, radno vrijeme, ureñenje utvrditi sukladno 
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Na broj djece u odgojnoj skupini, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, potreban i 
strukturu zaposlenika, te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini, te potreban broj stručnih 
i ostalih zaposlenika u predškolskoj ustanovi odreñuje se u skladu s Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 
Članak 5. 

 Programi moraju obuhvatiti redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršenih jedne godine života do polaska u školu, a koji 
su prilagoñeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima te programe 
za djecu s teškoćama u razvoju i za darovitu djecu te djecu godinu dana prije polaska u školu. 

 
Članak 6. 

Općina Podstrana će od 1.siječnja 2010.g. sredstvima proračuna sufinancirati program Vrtića  na 
način da će istima osigurati sredstva u visini od 800,00 kn, mjesečno za svako dijete sa 
prebivalištem u Općini Podstrana , a koje pohaña Vrtić na području Općine. 

 
Općina Podstrana će u 2010-oj godini iz sredstava proračuna izdvojiti godišnje 100,00 kn po 

djetetu za didaktička sredstva i pomagala. 
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Članak 7. 
Općina Podstrana će za visinu ukupne svote izdvojene za svako dijete, a na ime didaktičkih 

igračaka, kupiti didaktičke igračke i potrebnu opremu, a u dogovoru s djelatnicima i vlasnicima 
Vrtića, koju će donirati Vrtićima u vrijeme blagdana i to dva puta godišnje. 

 
Članak 8. 

Vlasnici Vrtića dužni su do početka 2011. godine prilagoditi Vrtiće u skladu sa Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Vlasnici Vrtića dužni su popis kupljenog potrošnog materijala za rad s djecom (papir, boje, 
olovke....), te didaktičke igračke i pomagala kojima su dužni opremiti Vrtić, dostaviti Odjelu za 
društvene djelatnosti Općine Podstrana najmanje jedanput godišnje, a Općina ima pravo kontrole 
dostavljenih materijala sa stvarnim stanjem u Vrtićima. 

 
Članak 9. 

Na početku svake pedagoške godine osnivat će se Odbor u svrhu kontrole rada i opreme Vrtića, a 
koji mora biti u skladu sa Standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te kontrolu uloženih 
financijskih sredstava od strane Općine. Odbor će brojati 6 (šest) članova, od čega 2 (dva) člana od 
strane Općine, po 1 (jedan) roditelj iz svake vrtićke organizacije, te po 1 (jedan) predstavnik 
djelatnika Vrtića. 

 
Članak 10. 

Vlasnici privatnih i vjerskih vrtića dužni su izvan sredstava sufinanciranja iz proračuna osigurati 
dodatna sredstva i redovito isplaćivati plaće radnicima do visine utvrñene važećim propisima ili 
zaključenom kolektivnom ugovoru te osigurati sva druga sredstva potrebita za obavljanje 
ugovorenih programa. 

 
Članak 11. 

Ostali materijalni troškovi u predškolskoj ustanovi osiguravaju se iz sredstava sudjelovanja 
roditelja djece korisnika programa vrtića. 

 
Vrtići samostalno utvrñuju visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovog programa. 
 
Za posebne programe i kraće programe s dodatnim sadržajima ranog učenja stranog jezika, 

športske, glazbene, likovne, dramske, plesne i druge kreativne aktivnosti, svaki dječji vrti ć utvrñuje 
ekonomsku cijenu programa koju roditelji djece uplaćuju na žiro-račun vrtića. 

 
Članak 12. 

Prehrana djece u Vrtićima definirana je jelovnikom kojega utvrñuje viša medicinska sestra. Isti 
mora biti izvješen na vidljivom mjestu u Vrtiću i dostupan roditeljima i skrbnicima korisnika 
usluga. 

Vlasnici Vrtića dužni su kontinuirano od Zavoda za javno zdravstvo ishoditi ocjenu da je 
jelovnik u skladu s važećim normativima prehrane, te kvalitete namirnica. 

 
 

Članak 13. 
Vrtići su dužni osigurati djeci predškolske dobi, koja ne pohañaju vrtićki program, program 

predškole tijekom proljetnih mjeseci u trajanju od 250 sati. Isti je besplatan za roditelje i skrbnike 
djece korisnika, te se financira sredstvima Županijskog proračuna, program jedne odgojne skupine 
predškole u visini dvije mjesečne plaće odgojitelja, uz uvjet da skupina ima najmanje 5 djece, te da 
se taj program realizira. 
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Članak 14. 
Općinskom načelniku i Odjelu za proračun i financije Vrtići podnose izvješća o radu za proteklu 

pedagošku godinu i plan rada s proračunom ustanove za iduću pedagošku godinu najkasnije do 
kraja mjeseca rujna tekuće godine. 

 
Članak 15. 

Općina Podstrana će ako za to bude imao potrebu, a najkasnije 6 mjeseci prije završetka 
posljednje ugovorene pedagoške godine, donijeti novi program i po istom objaviti javni poziv za 
sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića. 

 
Članak 16. 

Općina Podstrana će prije isteka vremena na koji je zaključen ugovor o sufinanciranju privatnih 
vrtića otkazati ugovor : 

 
- ako ustanova prestane postojati, 
- ako nadležno državno tijelo donese akt o zabrani obavljanja djelatnosti ili ponuñenih programa 

trajno ili na vrijeme duže od 45 dana, 
- ako ustanova neopravdano ne obavlja ugovoreni opseg programa duže od 30 dana, 
- ako ustanova po pravomoćnom nalazu ili rješidbi nadležnog tijela radnicima koji provode 

ugovoreni program ne isplaćuje plaću u visini propisanih iznosa i u propisanim rokovima, 
- ako ustanova pravodobno ne ukloni okolnosti zbog kojih je najmanje pet (5) korisnika 

podnijelo opravdane prigovore, 
- ako ne postupi po nalogu nadležnih državnih tijela koja skrbe o zakonitosti rada i sigurnosti 

korisnika, 
- ako ne postupi u skladu s čl. 8. st. 1 ovog Pravilnika 
 

Članak 17. 
Otkazni rok za ugovor o sufinanciranju je 30 dana. 
 

Članak 18. 
Vrtići i roditelji sklapaju Ugovor o meñusobnim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove  

Odluke. 
 

Članak 19. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke i Programa iz članka 2. Ove Odluke 

sklopi ugovor o sufinanciranju programa dječjih vrtića. 
 

Članak 20. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Podstrana. 
 
 
 

Klasa: 021-05-09-01/07.         PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2181-02/1-09-1.        Općinskog vijeća 
Podstrana, 15. prosinca 2009.          Ante Šiško, v.r. 
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OPĆINSKI NA ČELNIK  
 
 
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 110/07 i 

125/08) i članka 48. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 6/09), 
općinski načelnik dana 9. prosinca 2009. godine, donosi  

 
 

IZMJENE I DOPUNE 

Plana nabave za proračunsku 2009. godinu 
 

 
I. 

U Plan nabave za proračunsku 2009. godinu (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 1/09 i 
7/09) u poglavlju IV. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 
Redni 
broj 

Broj 
konta 

Naziv predmet nabave Planirana 
sredstva 

Procijenjena 
vrijednost 

Način nabave 

1. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
Strožanac I (4) 

2.800.000,00  254.750,00  
javno 

nadmetanje 

2. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
Strožanac II (17) 

2.800.000,00 169.260,00  
javno 

nadmetanje 

3. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
sjeverni dio Grljevac I (7) 

2.800.000,00  431.600,00  
javno 

nadmetanje 

4. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
Sveti Maritin - sjever (15) 

2.800.000,00  265.200,00  
javno 

nadmetanje 

5. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
sjeverni dio Grljevac II (8) 

2.800.000,00 107.900,00 
javno 

nadmetanje 

6. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
Strožanac III (18) 

2.800.000,00  24.700,00  
izravno 

ugovaranje 

7. 4264 
Izrada Urbanistički plan ureñenja 
za područje Šćadin (12) 

2.800.000,00  201.500,00  
javno 

nadmetanje 

8. 4264 
Izrada Detaljni plan ureñenja  
za groblje "BAN" 

2.800.000,00  50.000,00  
izravno 

ugovaranje 

9. 3237 
Izrada topografske katast. podloge 
za UPU broj 7., 8., 12. i 14. 

652.000,00  68.500,00  
izravno 

ugovaranje 

10. 4214 
Izrada posebnu geodetsku podlogu 
za groblje "BAN" 

15.000,00  12.195,12  
izravno 

ugovaranje 

11. 3237 
Izrada katasktasko-topografske 
podloge za područje Mutograsić 

652.000,00  69.000,00  
izravno 

ugovaranje 

12. 3237 
Izrada katasktasko-topografske 
podloge za područje Vućipolja 

652.000,00  60.000,00  
izravno 

ugovaranje 

13. 3237 
Izrada katasktasko-topografske 
podloge za južnog dijela Mutogras 

652.000,00  63.000,00  
izravno 

ugovaranje 
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Ove Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Podstrana''. 

 
 
 
 

Klasa: 022-05/09-01/01.      
Urbroj: 2181-02/3-09-1.        NAČELNIK 
Podstrana, 9. prosinca 2009.         Miran Tomasović, dipl. oec. 

 
 
 
 
 

S A D R Ž A J 
 
 
 

 

OPĆINSKO VIJE ĆE 
 

 
1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine 

Podstrana u 2010. godini 
 
2. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba 

i vjerskih zajednica na području Općine Podstrana za 2010. godinu 
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
 

 
1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu 

 

 
Izdavač: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuñmana, 21312 Podstrana 

Glavni i odgovorni urednik: Marin Bavčević, dipl. pravnik,  
Telefoni: 021/ 330 271, 021/ 330 256 – Izlazi po potrebi – Žiro račun: 2503007-1834100006 


