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Grad Trogir, sa sjedištem u Trogiru, Trg Ivana Pavla II 1, OIB 84400309496, 
zastupan po Gradonačelniku, Anti Biliću, u daljnjem tekstu: Grad  
 

i 
 
Općina Okrug, sa sjedištem u Okrugu, Okrug Gornji, Ulica bana Jelačića 17, 
78330919596, zastupano po Načelniku, Ivici Radiću, u daljnjem tekstu: Općina, 
 
 
 
dana __.   prosinca 2020. godine, u Trogiru, sklapaju sljedeći 
 
 
 

S P O R A Z U M  
o razdruživanju glede dječjeg vrtića „TROGIR“ 

 
 

Članak 1.  
 

Stranke suglasno utvrđuju sljedeće činjenice: 
 

1. Dana 8. ožujka 2000. godine stranke su, zajedno sa općinama Seget i 
Marina, sklopile Sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram 
Dječjeg vrtića „TROGIR“, Trogir, kojim su uredili svoja međusobna prava i 
obveze u svezi osnivačkih prava nad navedenom ustanovom. 
 

2. U međuvremenu su općine Seget i Marina osnovale vlastite ustanove za 
predškolski odgoj, te su izgubile osnivačka prava nad dječjim vrtićem 
„TROGIR“, pa su, Izmjenama i dopunama Sporazuma o utvrđivanju 
međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića „TROGIR“, Trogir, od 8. 
lipnja. 2007. godine, sudionici Sporazuma ugovorili kako upravljačka prava 
nad navedenim vrtićem imaju samo Grad Trogir i Općina Okrug. 
 

3. Općina je osnovala vlastitu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje  
„KADUJICA“, za koju je Rješenjem Splitsko dalmatinske županije (KLASA: 
UP/I -601-02/20-01/2, URBROJ: 2181/1-08/09/651-20-4 od 01. prosinca 
2020. godine) odobren početak obavljanja djelatnosti u novoj zgradi dječjeg 
vrtića u vlasništvu Općine na adresi 30. svibnja br. 12. u Okrugu Gornjem  
 

4.  Dječji vrtić “KADUJICA“  će pravno i fizički poslovati odvojeno od Dječjeg 
vrtića „TROGIR“, 
 

5. Općinsko vijeće Općine Okrug je dana __. prosinca 2020. godine usvojilo  
Odluku o istupanju Osnivača Općine Okrug iz dječjeg vrtića „TROGIR“  
kojom se ustupaju sva upravljačka prava i udjeli nad Dječjim vrtićem 
„TROGIR “ Gradu Trogiru.  
 

6. Sukladno gore navedenom, stranke sklapaju ovaj Sporazum, u tekstu kako 
slijedi. 
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Članak 2. 
 

Stranke suglasno utvrđuju kako je, od dana stupanja na snagu Odluke o istupanju 
Osnivača Općine Okrug iz dječjeg vrtića „TROGIR“, Grad Trogir jedini osnivač 
ustanove za predškolski odgoj Dječji vrtić „TROGIR “, dok Općina Okrug više nema 
status osnivača. 
 

Članak 3. 
 

Na ime ustupanja odnosno preuzimanja osnivačkih udjela stranke se usuglašavaju 
da će : 
 

1. Općina Okrug će preuzeti onoliki broj  djelatnika dječjeg vrtića „TROGIR“  
zaposlenih na neodređeno vrijeme u dječji vrtić “KADUJICA“  koji odgovara 
osnivačkom udjelu Općine Okrug od 12%, o čemu će biti sklopljen 
Sporazum između dječjeg vrtića „TROGIR“ i dječjeg vrtića „KADUJICA“. 
 

2. Općina Okrug će preuzeti svu opremu, inventar, namještaj u područnom 
vrtiću „PČELICA“ koji se nalazi u prostoru zgrade u Okrugu Gornjem na 
adresi Bana Jelačića 17, koja zgrada je vlasništvo Općine Okrug,  te dječji 
vrtić „TROGIR“ potpisom ovog Sporazuma, prestaje obavljati  svoju 
djelatnost u tom prostoru i ima obvezu izbrisati iz Statuta navedeni 
područni vrtić. 

 
3. Grad dati svoju suglasnost za premještaj sve djece iz svih odgojnih skupina 

dječjeg vrtića „TROGIR “ u dječji vrtić „KADUJICA“, a koja imaju prebivalište 
na području Općine Okrug i premještaj se radi uz  privolu roditelja djece  

 
4. Općina se obvezuje, od dana sklapanja ovog Sporazuma, pa zaključno sa 31. 

prosincem  2020. godine,  do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, a na ime 
osnivačkog udjela i korisnika vrtića koje financira, Dječjem vrtiću TROGIR 
isplatiti preostali  iznos svih troškova koje je dužna snositi Općina temeljem 
odredbe čl. 5. i 6. Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza 
spram Dječjeg vrtića „Trogir“, Trogir, sklopljenog između ovih stranaka 
dana 8. ožujka 2000. godine, te odredbe članaka 2. i 3. Izmjena i dopuna tog 
Sporazuma, sklopljenih dana 8. lipnja  2007. godine.  

 
5. Grad se obvezuje da će dječji vrtić „TROGIR“, nakon potpisa ovog 

Sporazuma, svim roditeljima- korisnicima usluga,  a koji imaju prebivalište 
u Općini i premjeste djecu u dječji vrtić“ KADUJICA“ , bez naknade  raskinuti 
Ugovore o korištenju vrtića “TROGIR“  te da ih neće dovesti u nepovoljan 
položaj zbog premještaja djece  

 
Članak 4. 

 
Grad se obvezuje da će sukladno članku 3. točke 1 . ovog Sporazuma Upravno 
vijeće dječjeg vrtića „TROGIR“ , a sve sukladno članku 27. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju,   s upravnim vijećem dječjeg vrtića „KADUJICA“ izvršiti sve 
potrebne  radnje za prijelaz djelatnika  iz dječjeg vrtića „TROGIR“ u dječji vrtić 
„KADUJICA“  uz zadržavanje svih stečenih prava. 
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Članak 5. 
 

Grad se obvezuje da će upravno vijeće dječjeg vrtića „TROGIR“,  povodom 
premještaja djece u dječji vrtić „KADUJICA“, umnožiti svu dokumentaciju 
predmeta upisane djece  i djece koja su na listi čekanja, a koja prelaze  u dječji vrtić 
“KADUJICA“ , te nakon sklapanja raskida Ugovora s korisnicima, periodično 
dostavljati svu traženu dokumentaciju v.d. ravnatelju dječjeg vrtića“ KADUJICA“. 
 
 

Članak 6. 
 
Općina se obvezuje, u periodu koji nastupi nakon završetka 2020.  godine, snositi 
troškove koje ima Dječji vrtić „TROGIR“ i/ili Grad Trogir s osnova pohađanja vrtića 
od strane djece čiji roditelji/skrbnici imaju prebivalište na području Općine Okrug 
samo za one korisnike koji prilože potvrdu Općinskog načelnika Općine Okrug o 
sufinanciranju/financiranju nakon datuma sklapanja ovog Sporazuma.  
 
Troškove iz prethodnog stavka ovoga članka obračunavat će Dječji vrtić „TROGIR“, 
odnosno, njegov jedini osnivač, Grad Trogir, te će isti biti obračunati sukladno 
tržišnim cijenama. 
 

Članak 7. 
 

Na sve odnose koji nisu posebno regulirani ovim Sporazumom, primjenjuju se 
odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugih prisilnih propisa Republike 
Hrvatske. 
 
Ako bi se naknadno utvrdila ništetnost neke od odredbi ovog Sporazuma, on u 
preostalom dijelu ostaje na snazi, a ugovorne strane se obvezuju ništetnu odredbu 
zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se 
želio postići ništetnom odredbom, time da ništetnost pojedine odredbe ovog 
Sporazuma ne utječe na valjanost preostalih odredaba istoga. 
 
 

Članak 8. 
 
Ugovorne strane iskazuju spremnost za sporazumno rješavanje bilo kojeg 
prijepornog pitanja koje bi eventualno moglo nastati u pogledu prava i obveza iz 
ovog Sporazuma, ili njegova tumačenja, a za slučaj spora ugovara se nadležnost 
stvarno nadležnog suda za područje Trogira, uz primjenu važećih propisa 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 9. 
 

Ovaj Sporazum sastavljen u 4 istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od 
kojih svakoj od stranaka pripada po dva  primjerka. 
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Stranke su ovaj Sporazum pročitale i razumjele, pa ga, utvrdivši da isti predstavlja 
njihovu pravu volju, u znak prihvaćanja, vlastoručno potpisuju stranke, odnosno 
ovlašteni predstavnici stranaka. 
 

Članak 10. 
 
Sklapanjem ovog Sporazuma stavlja se izvan snage Sporazum o utvrđivanju 
međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića „TROGIR“, Trogir, sklopljen 
između ovih stranaka dana 8. ožujka 2000. godine, zajedno sa svim dodacima, 
izmjenama i dopunama. 
 

Članak 11. 
 
Stranke su suglasne da će  po potpisu ovog Sporazuma i Odlukama koje prethode 
ovom Sporazumu, Grad Trogir kao jedini osnivač dječjeg vrtića „TROGIR“  biti 
ovlašten zatražiti upis statusne promjene u dječji vrtić „TROGIR“  dok mu Općina 
to pravo neće osporavati.  
 
 
 
Grad Trogir Općina Okrug 
 
Gradonačelnik Načelnik 
 
 
___________________ _____________________ 
Ante Bilić Ivica Radić 
  
 
                                                                                                           KLASA: 601-01/20-01/ 
                                                                                                           URBROJ: 2184/04-01/20-1 
                                                                        


