
          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
               GRADSKO VIJEĆE                                                                                     N  A  C  R  T 
KLASA: 601-01/21-01/06                
URBROJ: 2155/01-01-21-3 
Omiš, *************2021.g. 
 
 
 
 
 Na  temelju odredbi članka 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 30. Statuta Grada Omiša 
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10. 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21),  Gradsko vijeće 
Grada Omiša na ***. sjednici od ********************2021.g. donosi 
 

O D L U K U 
o II. izmjenama i dopunama 

Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša 
 

Članak 1. 
U Odluci o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša KLASA:601-01/17-

01/01 URBROJ: 2155/01-01-17-2 od 31.siječnja 2017.g. (Službeni glasnik Grada Omiša br. 

1/17) I Odluci o izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša 

KLASA: 601-01/20-01/07 URBROJ: 2155/01-01/20-3 od 30.lipnja 2020.g. (Službeni glasnik 

Grada Omiša br. 5a/20 ),  mijenja se dio članaka 7. st.1. t.a) koji se odnosi na strukturu programa i 

zaposlenike te glasi: 

 

„Struktura programa: 

Naziv vrtića P= Program Odgojna 
skupina 

Broj 
djece 

Broj 
odgojitelja 

„Pčelica“-Omiš 166 m2 8-satni-turnirajući 
8-satni-turnirajući 
8-satni- stalno jutro 
6-satni- stalno 
poslijepodne 

mješovita 
mješovita 
mješovita 
mješovita 

24 
24 
24 
23 

2 
2 
2 
1 

„Radost“- Omiš 120 m2 10-satni mješovita 25 2 

„Visibaba“-Omiš 79 m2 10-satni 
3-satni 

mješovita 
mješovita 

25 
21 

2 
1 

„Potočić“-Omiš 90,2 m2 8-satni –stalno jutro 
6-satni-stalno 
poslijepodne 

mješovita 
mješovita 

24 
24 

2 
1 

„Galeb“-Omiš 196 m2 8-satni-jutro 
6-satni-poslijepodne 
jaslice-10-satni 

mješovita 
mješovita 
mješovita 

24 
24 
18 

2 
1 
3 

„Smilje“-Gata 77 m2 6-satni-jutro mješovita 24 1 

„Trešnjica“- Tugare 87,7 m2 8-satni-jutro 
3- satni - poslijepodne 

mješovita 
mješovita 

24 
21 

2 
1 

„Kamenčić“- Kostanje 122 m2 6-satni-jutro mješovita 19 1 



6-satni-poslijepodne mješovita 11 1 

„Vrbica“-Blato n/c 83 m2 6-satni-jutro mješovita 16 1 

„Golubica“- Kučiće 120 m2 6-satni- jutro mješovita 21 1 

„Mali gusar“-Omiš 184,97 m2 10-satni 
jaslice-10-satni 

mješovita 24 
18 

2 
3 

  Ukupno:  458 34 

 

 Zaposlenici: 

Ukupno je u ustanovi zaposleno 76 djelatnika.“ 

 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša 
stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenom glasniku Grada Omiša. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                    Zvonko Močić, dr.med. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i 

sport ,Split, 
3. „Dječji vrtić Omiš“  Omiš, n/r ravnateljice, Omiš, 
4. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr , 
5. Pismohrana /04/.  

 
 
  

http://www.omis.hr/


          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      
 
KLASA: 601-01/21-01/06 
URBROJ: 2155/01-02-21-2 
Omiš, 4.kolovoza 2021.g. 
 
 
 
 Na  temelju odredbi čl. 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik 
Grada Omiša br. 4/09,  9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21) te čl.54. i čl.57. Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09, 2/13, 1/18, 8a/20 i 
2/21), u predmetu odlučivanja o mreži dječjih vrtića na području Grada Omiša po prijedlogu 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš od 30.srpnja 2021.g., gradonačelnik Grada Omiša 
dana 4.kolovoza 2021.g. donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Utvrđuje se prijedlog teksta  Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih 
vrtića na području Grada Omiša  i predlaže se njeno donošenje u obliku i sadržaju 
kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 601-01/21-01/06 URBROJ: 2155/01-01-21-
3.  
 

2. Za izvjestitelja pred 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. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
3. Pismohrana /04/. 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E  

Grad Omiš, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji su od 
lokalnog značaja kojima se neposredno zadovoljavaju potrebe građana, što obuhvaća i 
poslove koji se odnose na brigu o djeci rane i predškolske dobi.  

Osim navedenoga, temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) gradovi i 
općine imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za 
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te radi 
zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.  
Također, člankom 14. st.1. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području.  
Predstavničko tijelo županije usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića prema planovima gradova 

i općina na svom području.  
Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Omiša iskaz je usuglašavanja 

potreba građana i materijalnih mogućnosti Grada Omiša, a u vidu planiranog obuhvata djece 
u predškolskim ustanovama na području Grada Omiša u 2021./2022. godini. 

Mreža dječjih vrtića predstavlja pregled organiziranog predškolskog odgoja i 
obrazovanja kao i osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom 
mreže utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog 
odgoja na područjima za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se 
provode programi. 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom 
standardu, Plan mreže moguće je proširiti ukoliko osnivač dječjeg vrtića ima potrebu širenja 
svoje djelatnosti odnosno otvaranje novih područnih objekata. 

Postojeće stanje organizacije i djelovanja predškolskog odgoja i obrazovanja na 
području Grada Omiša odnosi se na usluge dvije pravne osobe registrirane za takvu djelatnost. 
Grad Omiš je osnivač javne ustanove Dječji vrtić „Omiš“ Omiš i istu financira u cjelokupnom 
iznosu predviđenom propisima i općim aktima kojima su uređena prava i obveze korisnika 
usluga. Opseg usluga koje pruža Dječji vrtić „Čarobni pianino“ Split svojom organizacijskom 
jedinicom u Omišu, a kao registrirana pravna osoba drugog osnivača, Grad Omiš sufinancira 
temeljem posebnog ugovora u određenoj visini ekonomske cijene po djetetu u toj 
organizacijskoj jedinici. 
Grad Omiš sa susjednim jedinicama lokalne samouprave zaključuje sporazume o zajedničkoj 
organizaciji predškolske djelatnosti za korisnike s prebivalištem na području Grada Omiša i 
korištenjem usluga ustanove na području druge jedinice ako je to za Grad Omiš povoljnije od 
obveza po djetetu u vlastitoj ustanovi. 

Osnovna pitanja koja je potrebno rješavati u predškolskoj djelatnosti na području Grada 
Omiša trenutačno i u proračunsko planskoj projekciji narednog razdoblja je otvaranje novog 
vrtića u Srijanima, te proširenje postojećih programa u gotovo svim vrtićkim skupinama u 
ruralnim naseljima kako bi se usluga uskladila sa potrebama roditelja i djece. Na tom planu 
izvršena je adaptacija i novo opremanje kuhinjskog prostora u vrtiću „Trešnjica“ u Tugarima 
koje može početi s radom u novoj pedagoškoj godini. 

U očekivanju pozitivnog rješenju po natječaju za bespovratna sredstva na koja je 
podnesena odgovarajuća aplikacija za projektno bespovratno financiranje povećanog broja 
djelatnika angažiranih u vrtićkim skupinama u kojima će se produžavati programi, što 
vremenski ne korespondira s terminom početka nove pedagoške godine, uz postojeće tekuće 
proračunske kapacitete Grada Omiša, prijedlogom predmetnog akta stvara se formalna 
pretpostavka najprije za izmjenu važećeg pedagoškog programa u vrtiću „Trešnjica“ i 
postizanje boljeg standarda skrbi o djeci u njemu, a naknadno i u drugim vrtićkim skupinama. 

 
            Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Omiš“ na svojoj sjednici od 30.srpnja 2021.g. razmotrilo 
je gore rečene okolnosti te utvrdilo prijedlog izmjena do sada važećeg akta. 



 
Predmetna izmjena i dopuna Plana mreže predlaže se iz razloga uvođenja novih 

programa u DV „Trešnjica“ Tugare, te premještanja trosatnog programa iz DV „Radost“ Omiš 

u DV „Trešnjica“ Tugare, a sve kako bi se udovoljilo velikoj potrebi roditelja s područja 

Tugara za produženim smještajem djece što je detektirano anketom provedenoj u prosincu 

2019. godine te tijekom upisa 2021.g. kao i zbog očekivanog rasta broja neupisane djece u 

DV „Trešnjica“ u Tugarima uslijed širenja naselja. 

Tako u dijelu koji se odnosi na strukturu programa i zaposlenika izmjena se predlaže na način 
da se u dječji vrtić „Trešnjica“u Tugarima umjesto dosadašnjeg „6 – satnog programa“ uvodi 
novi „8 - satni program“, te još jedan „3 - satni program“ koji se iz DV „Radost“ u Omišu 
premješta u DV „Trešnjica“ Tugare. 
 Uvođenje osmosatnog programa umjesto dosadašnjeg šestosatnog programa automatski 
predviđa i veći broj zaposlenih djelatnika, pa se mijenja  stavka o zaposlenicima na način da 
se broj dosadašnjih „75 djelatnika“ mijenja u „76 djelatnika“. –  1 novi radnik u DV „Trešnjica“ 
Tugare. 
 
Za realizaciju naprijed navedenog akta potrebno je ispuniti određene preduvjete i to : 
- osigurati profesionalno prilagođenu kuhinju za pripremanje do 25 obroka dnevno,  
- osigurati sredstva za troškove prijevoza za radnike / kuharicu, odgojitelje / ovisno o 
mjestu prebivališta radnika, 
- osigurati sredstva za bruto plaću za još jednu pomoćnicu na pola radnog vremena, 
- osigurati sredstva za bruto plaću za još jednog odgojitelja sukladno Kolektivnom 
ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Omiš, 
pa se potrebna financijska sredstva osiguravaju iz gradskog proračuna i učešća roditelja u 
cijeni programa. 

 
Tekst prijedloga akta dostavlja se u prilogu.  

 
 
 

 

PREDLAGATELJ 
 
  



 







 


