REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/20-01/06
URBROJ: 2155/01-01-20-3
Omiš, *****************2020.g.

N A C R T

Na temelju odredbi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (
Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19), 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 57. i članka 87.
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3/15 I 6/19), Gradsko vijeće
Grada Omiša na ***. sjednici od ***************2020.g. donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“ Omiš na prijedlog njenog
Upravnog vijeća KLASA: 601-02/20-02/71 URBROJ: 2155/1-07-04-20-2 od 5.lipnja 2020.
g. ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod
KLASA:601-02/20-02/71 URBROJ:2155/1-07-04-20-1 od 5.lipnja 2020. godine.
2.

Akt iz t.1. ovog Zaključka kao i pročišćeni tekst Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš kojeg
izradi i utvrdi Upravno vijeće ustanove objavljuju se u Službenom glasniku Grada Omiša.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg dana nakon dana 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/.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /“Narodne novine“
10/97., 107/07.,94/13., 98/19./, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, na VI. sjednici održanoj dana
05. lipnja 2020. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ
Članak 1.
U tekstu Statuta Dječjeg vrtića Omiš /Službeni glasnik Grada Omiša 3/2015 / i Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš /Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/2019/
mijenja se članak 5. i glasi:
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 elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo
znanosti i obrazovanja.
U sastavu Vrtića nalaze se dječji vrtići utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
„Dječjeg vrtića Omiš“.
Vrtić u svom sastavu može imati i veći broj dječjih vrtića ovisno o zainteresiranosti i brizi društvene
zajednice, materijalnim mogućnostima i potrebama građana.
Članak 2.
Upravno vijeće izrađuje i utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Omiš.
Članak 3.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
Omiš, a nakon što Osnivač Dječjeg vrtića Omiš izda suglasnost.
Predsjednica Upravnog vijeća:
_________________________
/ Marija Perić /

Na ovu Statutarnu odluku Osnivač je dao suglasnost svojim aktom
KLASA:________________URBROJ_____________ od ______________2020. godine.
Ova Statutarna odluka objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Omiš dana
_____________2020. godine, a stupila je na snagu dana
_____________________________________________________.

Ravnateljica:
__________________
/ Ela Ćoso /

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-01/20-01/06
URBROJ: 2155/01-02-20-2
Omiš, 9.lipnja 2020.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 i 98/19) te članka 57. i članka 87.
Statuta „Dječjeg vrtića Omiš“ (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3/15 i 6/19), gradonačelnik Grada
Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje prijedlog Upravnog vijeća
„Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš pod KLASA: 601-02/20-02/71 URBROJ: 2155/1-07-04-20-2 od
5.lipnja 2020. godine i predlaže se 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: 601-01/20-01/06 URBROJ: 2155/101-20-3.
2. Za izvjestiteljicu pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se ravnateljica ustanove Ela
Ćoso i 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. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. „Dječji vrtić Omiš“, Četvrt Vrilo 1, Omiš,
4. Pismohrana /04/.

Obrazloženje
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Omiš
Temeljem članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /“Narodne novine“
10/97., 107/07.,94/13., 98/19./, utvrđeno je da 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.
U posljednjih nekoliko godina postojeći kapaciteti Dječjeg vrtića Omiš povećavaju se izgradnjom
novih objekata ili nadogradnjom i prenamjenom postojećih čime se javlja učestala potreba za
promjenom Statuta Vrtića. Slijedom iznesenog otvara se dječji vrtić na predjelu Ribnjak-Omiš što
zahtijeva novu izmjenu Statuta. Kako bi se spriječile izmjene svakim novim otvaranjem objekta koji
će djelovati u sklopu Dječjeg vrtića Omiš Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 05. lipnja 2020.
godine utvrđuje prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš.

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, Četvrt Vrilo 1.
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.
Vrtić je upisan i u zajednički elektronički 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- Omiš, „Potočić“- Četvrt kralja Zvonimira 5Omiš, „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.“
Izvršena je na način da se u:
stavku 4. izostavljaju riječi „i sporta“
- dosadašnji stavak 5 se briše i mijenja se novim koji glasi:
„U sastavu Vrtića nalaze se dječji vrtići utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
„Dječjeg vrtića Omiš“.“
Novi tekst članka 5. glasi:
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 elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
U sastavu Vrtića nalaze se dječji vrtići utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada „Dječjeg vrtića Omiš“.
Vrtić u svom sastavu može imati i veći broj dječjih vrtića ovisno o zainteresiranosti i brizi
društvene zajednice, materijalnim mogućnostima i potrebama građana.
Donošenje predmetnog akta ne proizvodi posebne financijske troškove.

PREDLAGATELJ

