
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 

KLASA:601-02/20-04/145 

URBROJ:2155/1-07-04-20-1 

Omiš, 28. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti /NN 111/18/, članka 3. Uredbe o sastavljanju i 

predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila /NN 95/2019./ te članka 

80. Statuta Dječjeg vrtića „Omiš“  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš je na svojoj II. sjednici održanoj 

dana 28. veljače 2020. godine donijelo sljedeću 

 

O D L U K U 

o ostvarivanju i korištenju vlastitih 

 prihoda Dječjeg vrtića „Omiš“ 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Omiš“, a sukladno 

Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi djece rane i predškolske dobi 

Grada Omiša. 

Članak 2. 

Dječji vrtić, uz suglasnost Osnivača, ostvaruje vlastite prihode: 

1. Od uplata roditelja/skrbnika djece za verificirane i od strane Osnivača odobrene posebne 

cjelodnevne, poludnevne i kraće programe, 

2. Od uplata roditelja za dodatne programe ranog učenja engleskog jezika i provođenja kraćeg 

programa tjelesne i zdravstvene kulture. 

Članak 3. 

Dječji vrtić Omiš od vlastitih prihoda financira: 

- plaće za dodatne programe /engleski i tjelesni / 

- ostale rashode za zaposlene- dodatni programi, 

- doprinosi za zdravstveno osiguranje- dodatni programi 

- naknade za prijevoz- dodatni programi 

- stručno usavršavanje zaposlenika- dodatni programi i 

- svi ostali rashodi vezani za redovno poslovanje, a koje ne financira jedinica lokalne 

samouprave. 

Članak 4. 

Za troškove koje Dječji vrtić Omiš financira iz vlastitih prihoda ne treba suglasnost jedinice lokalne 

samouprave.  

Članak 5. 

Računovodstvo Dječjeg vrtića iskazuje prihode i rashode prema izvorima prihoda utvrđenim ovom 

Odlukom, a prema pozitivnim propisima koji uređuju proračunsko računovodstvo.   



Dječji vrtić Omiš je dužan dostaviti Osnivaču tromjesečno izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i 

utrošku sredstava po namjenama. 

 

Članak 6. 

O ukupnim ostvarenim vlastitim prihodima i troškovima koji se iz njih financiraju na šestomjesečnoj 

razini i na razini godine pravovremeno izvještavamo Osnivača kroz zakonske obrasce i izvještaje. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg 

vrtića Omiš. 

 

 

 

                                                                                              Predsjednica upravnog vijeća: 

  

                                                                                            Marija Perić  


