
GRAD RAB, Rab, Trg Municipium Arba 2, OIB 09555102027, zastupan po gradonačelniku 

Nikoli Grgurić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Grad) 

i 

OPĆINA LOPAR, Lopar, Lopar 289A, OIB: 55776600209, zastupana po općinskom 

načelniku Josipu Borić ( u daljnjem tekstu: Općina) 

 

sklopili su 01. travnja 2019. godine, slijedeći 

 

U g o v o r 

o participaciji Općine Lopar u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Dječjeg vrtića 

„PAHULJICA“ Rab za korisnike sa prebivalištem u Loparu 

 

Članak 1. 

Ovaj Ugovor sklapa se na temelju obveze preuzete člankom 10. t. 4. Sporazuma o podjeli 

imovine, prava i obveza između Grada Raba i Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Sporazum), 

sklopljenog između Grada Raba i Općine Lopar 30. svibnja 2007. godine, KLASA: 011-03/07-

01/2-01, URBROJ: 2169-01-2-07-24 („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 

22/07) kojim je utvrđeno da Općina Lopar sudjeluje u sufinanciranju prema broju djece s 

područja Lopara za radno mjesto ravnatelja, voditelja knjigovodstva, a prema mjesečnom 

obračunu koji ispostavi Vrtić, te u cijelosti financira plaće i ostale rashode za zaposlene 

djelatnike Vrtića koji rade u Loparu. 

 

Članak 2. 

Uvažavajući činjenicu da u Loparu rade i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ (u 

daljnjem tekstu: Vrtić) i to: zdravstveni djelatnik, logoped, pedagog i domar, Općina Lopar 

dužna je sudjelovati u sufinanciranju Vrtića prema broju djece s područja Lopara, za rad prije 

navedenih zaposlenika, kao i za buduće potrebne zaposlenike. 

Plaće zaposlenika sastavni su dio pune mjesečne (ekonomske) cijene Vrtića. 

 

Članak 3. 

Za obavljanje usluga programa dječjeg vrtića, sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluge 

dječjeg vrtića „ Pahuljica“ od roditelja – korisnika („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ br 29/01, 4/05, 24/15 i 9/16), (u daljnjem tekstu: Odluka), puna mjesečna 

(ekonomska) cijena izračunava se na osnovi godišnjeg financiranja plana rashoda odnosno 

programa dječjeg vrtića za kalendarsku godinu (bez investicijskog održavanja objekta) i 

procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku 

godinu.  



Puna mjesečna (ekonomska) se cijena određuje odlukom osnivača Dječjeg vrtića „Pahuljica“ 

odnosno Gradskog vijeća Grada Raba. 

Članak 4. 

Općina Lopar se obvezuje participirati u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Vrtića, sukladno 

Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću 

„Pahuljica“ Rab („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 12/16) za korisnike sa 

prebivalištem na području Lopara u iznosu od 67% pune mjesečne (ekonomske) cijene za: 

-10 satni program (cjelodnevni boravak), 

-druge programe u skladu sa potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

Prema mjesečnom obračunu, Dječjeg vrtića „Pahuljica“, Grad će Općini ispostavljati mjesečne 

račune koje je Općina dužna podmiriti u roku od 15 dana, uplatom sredstava na žiro račun 

Proračuna Grada Raba broj HR622340009-1836300002 otvoren kod Privredne banke Zagreb 

d.d. 

 

Članak 5. 

Ukoliko se tijekom primjene Ugovora izmjene okolnosti koje utječu na primjenu istog, 

ugovorne strane će pristupiti njegovim izmjenama i dopunama. 

Ugovorne stane suglasne su da će u slučaju potrebe razmjerno broju djece sudjelovati u 

financiranju dodatnih nužnih troškova rada dječjeg vrtića Pahuljica. 

 

Članak 6. 

Sporazumne strane suglasne su da će sve međusobne odnose nastojati rješavati sporazumno, a 

u protivnom pred nadležnim sudom. 

Članak 7. 

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu. 

 

Članak 8. 

Ugovorne strane su Ugovor pročitale te su razumjele sve njegove odredbe pa ga u znak 

prihvaćanja potpisuju. 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja 

 

 

 

KLASA:                                                                                     KLASA: 402-07/19-01/05 

URBROJ:                                                                                   URBROJ: 2169/02-02-19-01 

 

Za Grad Rab                                                                                Za Općinu Lopar 

Gradonačelnik                                                                             Općinski načelnik 

 

Nikola Grgurić, dipl.oec                                                              Josip Borić 


