REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 601-02/19-01/06
URBROJ: 2155/01-01-19-2
Omiš, ********************2019.g.

Na temelju odredbi čl.38. – čl.41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99
i 35/08), čl.37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 10/07, i 94/13),
čl.60. Statuta Dječjeg vrtića Omiš i čl.30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj ****. sjednici od dana
***************2019.g. donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice javne ustanove
Dječji vrtić Omiš
1. Na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Omiš KLASA: 612-01/19-03/192 URBROJ: 2155/0107-04-19-1 od 9.kolovoza 2019.g., a prema javnom natječaju objavljenom u dnevnom listu Slobodna
Dalmacija dana 24.srpnja 2019.g. za ravnateljicu javne ustanove Dječji vrtić Omiš, na mandat od četiri
godine, imenuje se:
ELA ĆOSO Iz Omiša.
2. Mandat ravnateljice imenovane u t.1. ovog Rješenja započinje slijedeći dan nakon sporazumnog
prestanka ugovora o radu dosadašnje ravnateljice ustanove i to s danom 1.rujna 2019.g., uz obveznu
primopredaju dužnosti.
3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja zaključuje ugovor o radu i stupa na rad u Dječjem vrtiću
Omiš. Na strani ustanove ugovor zaključuje predsjednik Upravnog vijeća.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša
te se dostavlja kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
O b r a z l o ž e nj e
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš provelo je postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice ustanove zbog sporazumnog prestanka ugovora o radu dosadašnje ravnateljice.
Javni natječaj objavljen je u dnevnom listu Slobodna Dalmacija dana 24.srpnja 2019.g.
Gradskom vijeću Grada Omiša dostavljen je 19.kolovoza 2019.g. prijedlog za imenovanje Ele Ćoso,
kao jedne od ukupno dvije prijavljene kandidatkinje, a kako je utvrđeno na XII. sjednici Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Omiš od 9.kolovoza 2019.g.
O prijedlogu se posebnim aktima pozitivno očitovao Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada
Omiša i gradonačelnik Grada Omiša.
Odluku o imenovanju ravnateljice donijelo je predstavničko tijelo Grada Omiša kao osnivača ustanove
na temelju argumentacije iz prijedloga Upravnog vijeća.

POUKA O PRAVIMA KANDIDATA:
Protiv ovog Rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom
Republike Hrvatske u roku 30 dana od njegovog primitka.
Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj mogu izvršiti neposredan uvid u natječajne
materijale u Uredu stručnih službi Dječjeg vrtića Omiš, Četvrt Vrilo 1, u Omišu, kroz uredovno vrijeme,
u roku osam dana od primitka Rješenja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Dječji vrtić Omiš, Upravno vijeće, Četvrt Vrilo 1, Omiš,
2. Ela Ćoso, Joke Kneževića 1, Omiš,
3. Dijana Marušić, Milana Marušića 10, Omiš,
4. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
5. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša,
6. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
7. Službeni glasnik Grada Omiša,
8. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-02/19-01/06
URBROJ: 2155/01-01-19-3
Omiš, 22.kolovoza 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 i 8/18), u svezi čl. 60. Statuta Dječjeg vrtića Omiš, gradonačelnik Grada Omiša
donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog za izbor ravnateljice Dječjeg vrtića Omiš kojeg je podnijelo Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Omiš pod KLASA: 612-01/19-03/192 URBROJ: 2155/01-07-04-19-1 od
9.kolovoza 2019.g., utvrđuje se nacrt teksta Rješenja o imenovanju ravnateljice javne
ustanove Dječji vrtić Omiš kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 601-02/19-01/06
URBROJ:2155/01-01-19-2 te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša nakon provedene
rasprave i odlučivanja njegovo donošenje u konačnom obliku i sadržaju.
2. Za izvjestitelja pred Odborom za izbor i imenovanje i Gradskim vijećem Grada Omiša određuje
se Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec. v. r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Gradsko vijeće Grada Omiša, Odbor za izbor i imenovanja,
3. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
4. Dječji vrtić Omiš, Četvrt Vrilo 1, Omiš
5. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 601-02/19-01/06
URBROJ: 2155/01-01-19-4
Omiš, 26.kolovoza 2019.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.40. i čl.57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09, 2/13 i 8/18), u svezi s odredbama članka 60. Dječjeg vrtića Omiš, na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Omiš i gradonačelnika Grada Omiša, Odbor za izbor i
imenovanje Grada Omiša na svojoj 14. sjednici od dana 26.kolovoza 2019.g. donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Omiš pod KLASA: 612-01/19-03/192
URBROJ: 2155/01-07-04-19-1 od 9.kolovoza 2019.g. i gradonačelnika Grada Omiša pod
KLASA: 601-02/19-01/06 URBROJ: 2155/01-01-19-3 od 22.kolovoza 2019.g. i daje se pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću Grada Omiša na Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži pod KLASA: 601-02/19-01/06 URBROJ: 2155/0101-19-2, a po kojem se imenuje za ravnateljicu ustanove Ela Ćoso.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se predsjednik Odbora za izbor i
imenovanje Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Zvonko Močić, dr.med. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana /04/.

STATUT
Dječjeg vrtića Omiš
/IZVOD/
Članak 60.
Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba:
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika ,
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
- koja se ističe stručnim i pedagoškim radom,
- koja ima sposobnosti organizacije rada u Vrtiću.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u javnom glasilu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok
do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojima će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.
Članak 61.
Natječaj za ravnatelja traje 8 dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće razmatra natječajnu
dokumentaciju, utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom
dokumentacijom Osnivaču.
Članak 62.
O rezultatima natječaja Osnivač obavještava sve kandidate.
S Imenovanim ravnateljem Predsjednik Upravnog vijeća sklapa Ugovor o radu.
ZAKON
O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
/IZVOD/
Članak 37.
(1) Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu
sa zakonom i statutom.
(3) Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
(4) Ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar nadležan
za obrazovanje.
(5) Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
(6) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se
ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.
(7) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja
dječjeg vrtića.
(8) Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg
vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u
radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno ovom Zakonu.
(9) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima
za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je
raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 37.a
(1) Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
(2) Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje upravno vijeće na način uređen statutom dječjeg vrtića.

(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove
ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
ZAKON
O USTANOVAMA
/IZVOD/
Članak 38.
Ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće, ako posebnim zakonom u smislu članka 35. stavka 1.
ovoga Zakona nije drugačije određeno.
Zakonom ili aktom o osnivanju može se odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada
Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Članak 39.
Za ravnatelja ustanove može se imenovati osobu koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o
osnivanju i statutom ustanove.
Mandat ravnatelja je četiri godine ako zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove nije drugačije
određeno. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.
Članak 40.
Ravnatelj ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja ,ako zakonom nije drugačije određeno.
Članak 41.
Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima. Natječaj za imenovanje
ravnatelja javne ustanove koju osniva Republika Hrvatska objavljuje se i u " Narodnim novinama".
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do
kojeg s primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja,
a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 42.
Upravno vijeće, odnosno tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona dužno je u roku određenom u
natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Ako ravnatelja ustanove imenuje tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona tužbom se pokreće
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. U drugim slučajevima o tužbi odlučuje sud
nadležan za radne sporove.

PRILOZI:
- Natječaj
- Prijava kandidatkinje

