REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/20-01/05
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 57. i članka 87. Statuta „Dječjeg vrtića
Omiš“ (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3/15 i 6/19), te članka 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 ***.
sjednici od **************2020.g. donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“ Omiš na prijedlog njenog
Upravnog vijeća KLASA: 601-02/20-02/72, URBROJ:2155/1-07-04-20-2 od 5.lipnja 2020.
godine ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš u obliku
i sadržaju kakav prileži predmetnom prijedlogu ustanove pod oznakom KLASA:601-02/2002/72, URBROJ:2155/1-07-04-20-1 od 5.lipnja 2020. godine.
2.

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

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg 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 i www.omis.hr ,
4. Pismohrana /04/.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.
10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19), članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 3/15) i Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 6/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš na VI. sjednici održanoj dana 05. lipnja
2020. godine, donijelo je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ
Članak 1.
U tekstu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš (Službeni glasnik
Grada Omiša 7/16), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Omiš ( Službeni glasnik Grada Omiša 7/19.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš /Službeni glasnik Grada Omiša
9a/19) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, mijenja se članak 4. na način da se dodaje stavak 2 i glasi:
„(2) Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena ustanova u kojoj se ostvaruje djelatnost njege,
odgoja, obrazovanja i zaštite djece rane i predškolske dobi za vrijeme rada roditelja, stručnopedagoški poslovi, poslovi zdravstvene zaštite i ishrane djece te socijalne skrbi o djeci predškolske
dobi, stručno-administrativni poslovi i financijsko-računovodstveni poslovi, tehnički i pomoćni poslovi.
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 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 63-65Kučiće, „Ribnjak“- Ribnjak 9- Omiš te Centralna kuhinja u ulici Renka Šperca 3-Omiš i uredi Vrtića u
ulici Četvrt Vrilo 1- Omiš.“
Članak 2.
U daljnjem tekstu Pravilnika, mijenja se i dopunjuje članak 52. točka 6.6.2. i glasi:
„6.6.2. Pomoćnica koja radi u dječjem vrtiću „Radost“ i „Ribnjak“
Pomoćnica u dječjem vrtiću „Radost“ i „Ribnjak“ obavlja iste poslove i zadaće kao i pomoćnica
koja radi u dječjim vrtićima „Potočić“, „Visibaba“, „Pčelica“, „Smilje“, „Trešnjica“, „Kamenčić“, „Vrbica“
i „Golubica“ osim poslove pod alinejom 15. a sistematiziranim poslovima dodaje se još: - dnevno
rasprema i posprema ležaljke.“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Omiš stupa na snagu osmog dana nakon dana njegove objave u Službenom glasniku
Grada Omiša.

Predsjednica Upravnog vijeća:
________________________
/ Marija Perić /

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 601-01/20-01/05
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“ Omiš, gradonačelnik Grada Omiša dana 9.lipnja 2020.g. donosi

ZAKLJUČAK
1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje prijedlog Upravnog vijeća
„Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš pod KLASA: 601-02/20-02/72, URBROJ:2155/1-07-04-20-2 od
5.lipnja 2020.g. i predlaže donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
„Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:
601-01/20-01/05 URBROJ: 2155/1-01-20-3.
2. Za izvjestiteljicu pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se ravnateljica ustanove Ela
Ćoso i Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela z 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/.

O b r a z l o ž e nj e
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš
Člankom 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13. i 98/19. /, u daljnjem tekstu: Zakon /, te člankom 57 Statuta Dječjeg vrtića Omiš, utvrđeno je
da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića uz prethodnu
suglasnost Osnivača.
Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 05. lipnja 2020. godine utvrdilo prijedlog Izmjene i
dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš.
1. Dopuna članka 4. koji je glasio:
Članak 4.
„Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena ustanova u kojoj se ostvaruje djelatnost njege,
odgoja, obrazovanja i zaštite djece rane i predškolske dobi za vrijeme rada roditelja, stručnopedagoški poslovi, poslovi zdravstvene zaštite i ishrane djece te socijalne skrbi o djeci
predškolske dobi, stručno-administrativni poslovi i financijsko-računovodstveni poslovi, tehnički i
pomoćni poslovi.“
Izvršena je na način da se dodaje stavak 2.
Novi tekst članka 4. glasi:
Članak 4.
„Vrtić se ustrojava kao samostalna i jedinstvena ustanova u kojoj se ostvaruje djelatnost
njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece rane i predškolske dobi za vrijeme rada roditelja,
stručno-pedagoški poslovi, poslovi zdravstvene zaštite i ishrane djece te socijalne skrbi o
djeci predškolske dobi, stručno-administrativni poslovi i financijsko-računovodstveni
poslovi, tehnički i pomoćni poslovi.
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 Paika 3- Kostanje, „Vrbica“- dr. Franje Tuđmana 8- Blato
n/c, „Golubica“- Frane Josipa 63-65- Kučiće, „Ribnjak“- Ribnjak 9- Omiš te Centralna kuhinja
u ulici Renka Šperca 3-Omiš i uredi Vrtića u ulici Četvrt Vrilo 1- Omiš.“
2. Dopuna članka 52. točke 6.6.2. koji je glasio:
Članak 52.
„6.6.2. Pomoćnica koja radi u dječjem vrtiću „Radost“
Pomoćnica u dječjem vrtiću „Radost“ obavlja iste poslove i zadaće kao i pomoćnica koja radi u
dječjim vrtićima „Potočić“, „Visibaba“, „Pčelica“, „Smilje“, „Trešnjica“, „Kamenčić“, „Vrbica“ i
„Golubica“ osim poslove pod alinejom 15. a sistematiziranim poslovima dodaje se još:
- dnevno rasprema i posprema ležaljke.
Izvršena je na način da se dodaje uz riječi „dječji vrtić Radost“ i riječ „Ribnjak“.
Novi tekst članka 52. točke 6.6.2. glasi:
Članak 52.
„6.6.2. Pomoćnica koja radi u dječjem vrtiću „Radost“ i „Ribnjak“
Pomoćnica u dječjem vrtiću „Radost“ i „Ribnjak“ obavlja iste poslove i zadaće kao i
pomoćnica koja radi u dječjim vrtićima „Potočić“, „Visibaba“, „Pčelica“, „Smilje“,
„Trešnjica“, „Kamenčić“, „Vrbica“ i „Golubica“ osim poslove pod alinejom 15. a
sistematiziranim poslovima dodaje se još:
- dnevno rasprema i posprema ležaljke.
Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića predlaže se iz razloga što se
predviđa otvaranje novog dječjeg vrtića na predjelu „Ribnjak“, te se sukladno iznesenom broj
izvršitelja i dječjih vrtića mijenja.
Sredstva za provedbu istog osigurati će osnivač, ustanova i korisnici.
Stoga se predlaže prihvaćanje iznesenog.

