REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/19-01/03
URBROJ: 2155/01-01-19-3
Omiš, *****************2019.g.

N A C R T

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10. 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), u svezi s odredbama članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 57. i članka 87. Statuta
„Dječjeg vrtića Omiš“ KLASA:601-02/14-02/1084, URBROJ:2155/1-07-04-14-1 od 11. prosinca
2014.g., Gradsko vijeće Grada Omiša na ****. sjednici od ************2019.g. donosi
ZAKLJUČAK
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“ Omiš na prijedlog njenog
Upravnog vijeća KLASA: 601-02/19-02/74 URBROJ: 2155/1-07-01-19-1 od 16. travnja
2019. g. ovim utvrđuje novu adresu sjedišta ustanove i to u Omišu, Četvrt Vrilo 1, te s tim
u svezi daje prethodnu suglasnost i na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod
KLASA:601-02/19-02/74 URBROJ:2155/1-07-04-19-3 od 16. travnja 2019. godine.
2.

Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.

3. „Dječji vrtić Omiš“ dužan je odmah po stupanju na snagu akta iz t.1. ovog Zaključka
podnijeti prijedlog za upis izmjena u sudski registar.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon dana njegove objave u Službenom
glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. „Dječji vrtić Omiš“, n/r ravnateljice, Omiš,
3. Službeni glasnik Grada Omiša,
4. Pismohrana /04/.

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
OMIŠ
KLASA:601-02/19-02/74
URBROJ:2155/1-07-04-19-3
Omiš,16. travnja 2019. godine

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / „Narodne novine“
10/97.,107/07 i 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, na VI. sjednici održanoj dana 16.
travnja 2019. godine, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti Osnivača, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ
Članak 1.
U tekstu Statuta Dječjeg vrtića Omiš / KLASA:601-02/14-02/1084, URBROJ:2155/1-07-04-14-1 od
11. prosinca 2014. godine/ u daljnjem tekstu Statut, mijenja se članak 5. stavak 2 i glasi:
„Sjedište Vrtića je u Omišu, Četvrt Vrilo 1.“
U članku 5. stavku 5. Statuta:
umjesto riječi „Gata“ treba stajati:“Put Pocelja 2-Gata“,
umjesto riječi „Tugare“ treba stajati:“Trg sv. Roka 2-Tugare“,
umjesto riječi „Kostanje“ treba stajati:“Put Pasika 3- Kostanje“,
umjesto riječi „Blato n/c“ treba stajati:“Dr. Franje Tuđmana 8- Blato n/c“,
riječi „ uredi Vrtića u ulici Put mostine bb“ mijenjaju se i glase „uredi vrtića u ulici Četvrt Vrilo 1Omiš“,
iza riječi „Vrbica-Dr. Franje Tuđmana 8- Blato n/c“ dodaju se riječi „Golubica- Frane Josipa 63-65Kučiće“.
Članak 2.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a nakon što
Osnivač Dječjeg vrtića Omiš izda suglasnost.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Perić, v.r.
Na ovu Statutarnu odluku Osnivač je dao svoju suglasnost svojim aktom
KLASA:____________________ URBROJ:_________________ od ______________2019. godine.
Ova Statutarna odluka objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Omiš dana ______________
2019. godine.
Ravnateljica:
Đurđica Rogošić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-02/19-01/03
URBROJ: 2155/01-02-19-2
Omiš, 17.travnja 2019.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 6/09, 1/18 i 8/18), u svezi s odredbama članka 41.st.1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13) te članka 57. i članka 87. Statuta
„Dječjeg vrtića Omiš“ KLASA:601-02/14-02/1084, URBROJ:2155/1-07-04-14-1 od 11. prosinca
2014.g., gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje prijedlog „Dječjeg vrtića Omiš“
Omiš pod KLASA: 601-02/19-02/74 URBROJ: 2155/1-07-01-19-1 od 16. travnja 2019. godine
i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ u obliku i sadržaju kakav prileži
ovom zaključku pod KLASA: 601-02/19-01/03 URBROJ: 2155/1-01-19-3.
2. Za izvjestiteljicu pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se ravnateljica ustanove
Đurđica Rogošić.

GRADONAČELNIK

Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. „Dječji vrtić Omiš“, Četvrt Vrilo 1, Omiš,
4. Pismohrana /04/.

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
OMIŠ
KLASA: 601-02/19-02/74
URBROJ: 2155/1-07-01-19-1
Omiš, 16. travnja 2019. godine

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradskom vijeću
Trg kralja Tomislava 5/I
21310 O m i š

Predmet: Konačni prijedlog u svezi s promjenom sjedišta
Upravno vijeće Vrtića na VI. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine donijelo je konačni
prijedlog u svezi s promjenom sjedišta Dječjeg vrtića Omiš. Promjena glasi s „Put mostine bb- Omiš“ na
„Četvrt Vrilo 1- Omiš“.
U skladu sa prihvaćenim prijedlogom dostavljamo Vam i prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Vrtića na suglasnost.
U nadi da ćete nam na predloženo dati suglasnost, unaprijed se zahvaljujemo uz srdačan pozdrav.
S poštovanjem,
Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Perić, v.r.

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
OMIŠ
KLASA: 601-02/19-02/74
URBROJ: 2155/1-07-04-19-2
Omiš, 16. travnja 2019. godine

Na temelju članka 6. Statuta Dječjeg vrtića Omiš , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš na VI. sjednici
održanoj dana 16. travnja 2019. godine,
donijelo je

ODLUKU
I.
Utvrđuje se Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Omiš s dosadašnje adrese Omiš, Put
mostine bb, na adresu Omiš, Četvrt Vrilo 1.
II.
Prijedlog promjene sjedišta ustanove iz točke I. ove Odluke prosljeđuje se Osnivaču radi donošenja
Odluke o promjeni sjedišta, sukladno članku 6. Statuta Dječjeg vrtića Omiš.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Perić, v.r.

Obrazloženje
Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“
Grad Omiš osnivač je Dječjeg vrtića Omiš koji kao javna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja
djeluje od 01. siječnja 1977. godine.
Ustanova trenutno ima 389 djece te ukupno 78 zaposlenih. Propisi koji uređuju djelatnosti Ustanove
su doživjeli brojne izmjene, kako u odnosu na njihov broj tako i u odnosu na njihovu kompleksnost.
Sve navedeno za posljedicu ima povećanje obima i složenosti računovodstvenih, pravnih,
administrativnih poslova koje obavljaju djelatnici uprave. Uprava Ustanove koju čine: voditeljica
računovodstva, administrativno računovodstveni radnik, tajnica, administrativno pravni radnik i
ravnateljica smješteni su u zajedničku prostoriju. Stručna služba Vrtića koju čine: pedagog, psiholog,
logoped, viša medicinska sestra su smješteni u 2 prostorije. Navedene prostorije Uprave i Stručne
službe su ukupnog kapaciteta 158,56 m2 za koje Vrtić mjesečno izdvaja iz svojih prihoda 8.705,00
kn + porez. Zbog velikog broja individualnih sastanaka sa roditeljima kao i sa ostalim strankama /
radnicima, dobavljačima i sl / potrebne su odvojene prostorije za stručne suradnike, ravnatelja,
tajništvo i računovodstvo kao i primjereni prostor za održavanje Upravnih vijeća, Odgojiteljskih vijeća
i Stručnih aktiva. Isto tako naglašavamo da je Vrtić bio dužan do mjeseca ožujka 2017. godine
osigurati posebnu prostoriju za odlaganje arhivskog i registraturnog gradiva koje je trenutno
smješteno po uredskim prostorijama.
U skladu s iznesenim Uprava se obratila Osnivaču radi pronalaska novog adekvatnog prostora.
Ustanovi je ponuđen poslovni prostor na adresi Četvrt Vrilo 1- Omiš, površine 175 m2. Nakon
obavljenog razgleda, utvrđeno je da, uz odgovarajuću adaptaciju koju će u cijelosti financirati osnivač,
navedeni prostor u potpunosti odgovara potrebama uprave, stručne službe i arhive Vrtića. Navedeni
poslovni prostor razdvojit će se prema potrebama na sobu: tajništva, računovodstva, ravnatelja,
psihologa, pedagoga, logopeda, više medicinske sestre i arhive kako bi se osigurao kvalitetan rad
Ustanove.
Člankom 6. Statuta Dječjeg vrtića Omiš utvrđeno je da Vrtić može promijeniti sjedište Odlukom
osnivača. Temeljem navedenog Upravno vijeće je sukladno članku 57. Statuta Dječjeg vrtića Omiš
na VI. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine utvrdilo Prijedlog odluke o promjeni sjedišta
Dječjeg vrtića Omiš te ju dostavlja Osnivaču na razmatranje i usvajanje.
Na istoj sjednici Upravno vijeće utvrdilo je i Prijedlog izmjene Statuta Dječjeg vrtića Omiš tako da je:
1. Izmjena i dopuna članka 5. koji je glasio:
„Članak 5.
Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: „DJEČJI
VRTIĆ OMIŠ“.
Sjedište Vrtića je u Omišu, Put mostine bb.
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.
Vrtić je upisan i u zajednički elektronski upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
U sastavu Vrtića nalaze se dječji vrtići:“Pčelica-Joke Kneževića 12-Omiš, „Radost“- Vangrad
3-Omiš, „Visibaba“- Cetinska cesta 4, „Potočić“- Četvrt kralja Zvonimira 5-Omiš, „Smilje“Gata, „Galeb“-Put mostine bb-Omiš, „Trešnjica“-Tugare, „Kamenčić“- Kostanje, „Vrbica“Blato n/c te centralna kuhinja u ulici Renka Šperca 3 i uredi Vrtića u ulici Put mostine bb.
Vrtić u svom sastavu može imati i veći broj dječjih vrtića ovisno o zainteresiranosti i brizi
društvene zajednice, materijalnim mogućnostima i potrebama građana.“
izvršena je na način da se u:
•
•

stavku 2. adresa vrtića mijenja iz „Put mostine bb“ u „Četvrt Vrilo 1“
u stavku 5. riječi „Smilje-Gata“ mijenjaju se i glase: „Smilje-Put Pocelja 2- Gata“, sukladno
Potvrdi o kućnom broju zgrade Ispostave za katastar nekretnina Omiš od 01.03.2017.,

•
•
•

•
•

riječi „Trešnjica-Tugare“ mijenjaju se i glase: „Trešnjica-Trg sv. Roka 2-Tugare“, sukladno
Potvrdi o kućnom broju zgrade Ispostave za katatar nekretnina Omiš od 01.03.2017. godine,
riječi „Kamenčić-Kostanje“ mijenjaju se i glase“Kamenčić- Put Pasika 3- Kostanje“,sukladno
Potvrdi o kućnom broju zgrade Ispostave za katastar nekretnina Omiš od 01.03.2017.,
riječi „Vrbica-Blato n/c“ mijenjaju se i glase „Vrbica- Dr. Franje Tuđmana 8- Blato n/c“,
sukladno Potvrdi o kućnom broju zgrade Ispostave za katastar nekretnina Omiš od
01.03.2017.,
riječi“ Put mostine bb“ mijenjaju se i glase „Četvrt Vrilo 1- Omiš“,
iza riječi „Vrbica“-Blato n/c dodaju se riječi „Golubica-Frane Josipa 63-65- Kučiće“, sukladno
Rješenju Područnog ureda za katastar Split, ispostava Omiš od 20.02.2012. ,

Novi tekst članka 5. glasi:
„Članak 5.
Vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: „DJEČJI VRTIĆ
OMIŠ“.
Sjedište Vrtića je u Omišu, Četvrt Vrilo 1.
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.
Vrtić je upisan i u zajednički elektronski upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo
znanosti i obrazovanja.
U sastavu Vrtića nalaze se dječji vrtići:“Pčelica-Joke Kneževića 12-Omiš, „Radost“- Vangrad 3Omiš, „Visibaba“- Cetinska cesta 4, „Potočić“- Četvrt kralja Zvonimira 5-Omiš, „Smilje“-Put Pocelja
2-Gata, „Galeb“-Put mostine bb-Omiš, „Trešnjica“-Trg sv. Roka 2- Tugare, „Kamenčić“- Put Pasika
3- Kostanje, „Vrbica“-Dr. Franje Tuđmana 8-Blato n/c, „Golubica“- Frane Josipa 63-65- Kučiće te
centralna kuhinja u ulici Renka Šperca 3 i uredi Vrtića u ulici Četvrt Vrilo 1- Omiš.
Vrtić u svom sastavu može imati i veći broj dječjih vrtića ovisno o zainteresiranosti i brizi društvene
zajednice, materijalnim mogućnostima i potrebama građana.“
Sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / Narodne novine broj
10/97, 107/07, 94/13 / a koji glasi:
„Članak 41.
(1) Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne
službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.“
prijedlog izmjene Statuta Dječjeg vrtića Omiš dostavlja se osnivaču na razmatranje i davanje
prethodne suglasnosti.

