REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

NACRT

KLASA: 612-03/12-01/03
URBROJ: 2155/01-01-12-7
Omiš, *******************2012.g.

Na temelju odredbi čl. 30. i čl. 81. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09 i 9/10), te čl.16.st.1.al.3., čl. 21. i čl. 25.st.1.t.1.al.2. Statuta Centra za kulturu Omiš (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 1/97), Gradsko vijeće Grada Omiša na **. sjednici od dana ***************
2012.g. donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti
I.
Gradsko vijeće Grada Omiša u svojstvu osnivača, po zahtjevu Javne ustanove Centar za
kulturu Omiš urbroj:01-36/2-2012 od 5.srpnja 2012.g. i urbroj:01-58/2-2012 od 15.listopada 2012.g.,
te zahtjeva OŠ „1.listopada 1942.“ Čišla KLASA:602-01/12-01/91 URBROJ:2155-14-00-12 od
17.rujna 2012.g. i mišljenja Vijeća MO Kostanje od 22.rujna 2012.g., daje načelnu suglasnost za
ustrojavanje dislociranog nastavnog mjesta Osnovne glazbene škole „Lovro pl.Matačić“ u sastavu
rečene javne ustanove, a koje će bez pravne osobnosti djelovati u mjestu Kostanje od 1.rujna 2012.g.
pa dok takva potreba bude postojala odnosno dok nadležno tijelo ne donese odluku o njegovom
prestanku.
II.
Centar za kulturu Omiš je u svrhu realizacije t.I. ovog Zaključka dužan pribaviti potrebne
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te drugih nadležnih tijela.
Grad Omiš je kao vlasnik poslovnog prostora u Mjesnom domu Kostanje iz istog razloga
suglasan zaključiti odgovarajući sporazum s OŠ „1.listopada 1942.“ Čišla o međusobnom ustupanju
na korištenje potrebnih prostorija za nastavu glazbe u izdvojenom mjestu OGŠ „L.Matačić“ odnosno
tjelesno-zdravstvene kulture u PŠ „Kostanje“.
III.
Centar za kulturu Omiš je u daljnjem roku od 90 dana dužan ponuditi na prethodnu
suglasnost osnivača usklađeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove.
IV.
Sredstva potrebna za provedbu osnovnog glazbenog obrazovanja u opsegu iz t.I. ovog
Zaključka do kraja 2012.g. osigurava Javna ustanova Centar za kulturu Omiš na teret sredstava
planiranih za njenu djelatnost u tekućem proračunu Grada Omiša.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. Centar za kulturu Omiš, Omiš,
2. Vijeće MO Kostanje, Kostanje,
3. OŠ „1.listopada 1942.“ Čišla,
4. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
5. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
6. Službeni glasnik Grada Omiša,
7. Pismohrana /04/.

