
          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
               GRADSKO VIJEĆE                                                                                     N  A  C  R  T 
 
KLASA: 601-01/23-01/02                
URBROJ: 2181-7-04/1-23-3 
Omiš, ******************** 2023.g. 
 
 
 
 
 Na  temelju odredbi članka 14.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), 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 ***********2023.g. donosi 
 
 

O D L U K U 
 

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša 
 
 

Članak 1. 
Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan mreže) 

utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području Grada 
Omiša. 
 

Članak 2. 
Na području Grada Omiša djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u trenutku 

donošenja ovog Plana mreže obavljaju dvije ustanove i to: Dječji vrtić „Omiš“ Omiš i Dječji 
vrtić „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš. 

Djelatnost prdškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s područja Grada Omiša 
obavljaja se i putem posebnih sporazuma o zajedničkoj suradnji između susjednih jedinica 
lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića, vrtićkih 

odjeljenja, područnih objekata ili njihovim proširivanjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
obrazovanja. 
 

Članak 4. 
Grad Omiš nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji 

se naknadno uključe u skrb o djeci s područja Grada Omiša bez suglasnosti Gradskog vijeća 
Grada Omiša.  

Gradonačelnik Grada Omiša za svaku pedagošku godinu daje suglasnost upravnom 
odjelu nadležnom za poslove predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Omiša na raspisivanje 
javnog poziva za upis djece u dječje vrtiće putem javnih ustanova kojima je osnivač Grad Omiš 
ovisno o potrebama građana te o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Omiša. 



Gradsko vijeće Grada Omiša zaključuje s drugim osnivačima ugovore odosno sa 
susjednim jedinicama lokalne samouprave sporazume  o načinima i uvjetima sufinanciranja 
predškolskih programa ovisno o potrebama građana  te o mogućnosti financiranja iz Proračuna 
Grada Omiša na razdoblje do pet godina s mogućnošću produženja na ista razdoblja ako za 
to postoje opravdane potrebe građana i druga ugovorna strana uredno izvršava svoje preuzete 
obveze. 
 

Članak 5. 
Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće koji su u vlasništvu Grada 

Omiša utvrđuje osnivač svojim aktom u skladu sa čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). 
 

Članak 6. 
Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za 

djecu rane i predškolske dobi te načelno osigurava zadovoljavanje potreba svih građana za 
provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece na području Grada Omiša. 
 

Članak 7. 
Grad Omiš utvrđuje Plan mreže predškolskih ustanova kako slijedi:  

 
a) USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD OMIŠ  

 
Naziv ustanove: Dječji vrtić Omiš 
Sjedište ustanove: Omiš, Četvfrt Vrilo 1 
Temeljni akt: Statut  
Popis objekata i 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 

92m2 10-satni 
 

mješovita 
 

25 
 

2 
 

„Visibaba“ 
- Omiš 

79 m2 8-satni 
6-satni 

mješovita 
mješovita 

23 
21 

2 
1 

„Potočić“ 
- Omiš 

90,2 m2 10-satni  
3-satni popodne 

mješovita 
mješovita 

25 
21 

2 
1 

„Galeb“ 
- Omiš 

196 m2 10-satni 
10-satni jaslice 

mješovita  25 
18 

2 
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 
6-satni-poslijepodne 

mješovita 
mješovita 

19 
11 

1 
1 

„Vrbica“ 
-Blato n/c 

83 m2 6-satni-jutro mješovita 16 1 

„Golubica“ 
- Kučiće 

120 m2 6-satni- jutro mješovita 13 1 

„Mali gusar“ 
-Omiš 

184,97
m2 

10-satni 
10-satni jaslice  

mješovita 24 
18 

2 
3 

  Ukupno:  450 33 



 
Zaposlenici po sistematizaciji i materijalnim pravima  imaju zaključen poseban kolektivni 
ugovor. 
Zapošljavaju se pripravnici radi stjecanja osposobljenosti za zvanje te pomoćnici i komunikatori 
za djecu s teškoćama. 
 

b) USTANOVA DRUGOG OSNIVAČA: 
 
Naziv  vrtića:  Dječji vrtić „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš, 
Sjedište: Omiš, Četvrt Ribnjak bb. 
Osnivač: Virna Mudnić, Split 
Temeljni akt: Ugovor o načinu i uvjetima sufinanciranja programa 
 
Popis objekata: 
- Dječji vrtić „Čarobni pianino“ Split, Organizacijska jedinica Omiš, Četvrt Ribnjak bb, Omiš. 
Struktura programa: 

 
Zaposlenici 
Ukupno je neposredno u organizacijskoj jedinici Omiš angažirano 8 djelatnika dok su ostali 
djelatnici potrebni prema državnom pedagoškom standardu angažirani proporcionalno 
strukturi ustanove. 
 

c) PROGRAM PREDŠKOLE 
 
"Program predškole" provodi se u redovnim skupinama Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš i Dječjeg 
vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš tijekom cijele odgojno-obrazovne godine te još posebno 
u mjestu Dubrava i Srijane svake godine dok postoje potrebe putem Dječjeg vrtića „Omiš“.  
U slučaju novih potreba odgovarajućeg broja građana „Program predškole“ će organizirati 
Dječji vrtić „Omiš“ Omiš i u drugim naseljima u odgovarajućem vremenu.  
 

d) SPORAZUMI S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Grad Omiš svake pedagoške godine, a kad se ispune uvjeti za potrebama roditelja i slobodnim 
mjjestima u ustanovama na području drugih susjednih jedinica lokalne samouprave, zaključuje 
posebni sporazum o zajedničkoj organizaciji predškolske djelatnsoti. 
Grad Omiš će o obvezi prijevoza djece  u takvim slučajevima donijeti posebnu odluku. 
  
 

Članak 8. 
 Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 7. ovog Plana mreže, na području 
Grada Omiša predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih 
objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s 
prostornim planovima Grada Omiša. 
 

OBJEK
T 

P= 
VRSTA 
PROGRAMA 

SKUPINA 
BROJ 
SKUPINA 

BROJ 
DJECE 

BROJ 
ODGOJITELJA 

OMIŠ 

250 m2 
i 

10 satni  jaslični mješovita 1 18 4 

10 satni vrtićni mješovita 1 29 3 

164 m2 
dvorište 

UKUPNO 2 47 7 



 
Članak 9. 

Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Omiša bit će dostavljen Splitsko-
dalmatinskoj županiji, radi utvrđivanja mreže predškolskih ustanova na području Splitsko-
dalmatinske županije. 
 

Članak 10. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Plana mreže 

dječjih vrtića na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj 1/17, 5a/20 i 
7/21). 
 

Članak 11. 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana koji slijedi 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: 601-01/23-01/02 
URBROJ: 2181-7-04/1-23-2 
Omiš, 20.veljače 2023.g. 
 
 
 
 Na  temelju odredbi 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) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/13, 8/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Omiša 
donosi 
  
 

Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Utvrđuje se prijedlog teksta  Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na 
području Grada Omiša  i predlaže se njegovo donošenje u obliku i sadržaju kakav 
prileži ovom zaključku pod KLASA:601-01/23-01/02 URBROJ: 2181-7-04/1-23-3.  
 

2. Za izvjestitelje pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Ela 
Ćoso, ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš. 

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

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika, 
2. Dječji vrtić Omiš,  
3. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
4. 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, 150/11, 144/12, 19/13 - 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 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, na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, 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 2023. 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 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 
na temelju posebnog ugovora po standardima koje primjenjuje i u vlastitoj ustanovi. 
S obzirom na zadnje izmjene Zakona Grad Omiš će nastaviti sa zaključivanjem odgovarajućih 
sporazuma o zajedničkom obavljanju predškolske djelatnosti s drugim susjednim jedinicama 
lokalne samouprave za potrebe djece sa svog područja kojima sam ne može osigurati takvu 
uslugu. Pravna osoba čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave  nakon provedenog 
upisnog postupka i utvrđenja slobodnih mjesta za djecu s drugih jedinica može predložiti 
predstavničkom tijelu svoje jedinice da iskaže namjeru suradnje s Gradom Omišem. 

Osnovna pitanja koja je potrebno rješavati u predškolskoj djelatnosti na području Grada 
Omiša trenutačno i u proračunsko planskoj projekciji narednog razdoblja su osobito: 
Otvaranje dva objekata za jasličke programe, vremensko produljenje redovnih programa u 
zaobalju, opremanje i organizacija središnjeg objekta za pripremu hrane, izgradnja i opremanje 
novog objekta u Srijanima i izrada građevinske dokumentacije za glavni objekt u Omišu. 
 
 Dječji vrtić Omiš kao javna ustanova koju je Grad Omiš osnovao za stručnu provedbu  
predmetne djelatnosti, razmatrajući obveze i potrebe, ponudila je izmjene dosadašnje odluke 
o utvrđivanju plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša s posebnim obrazloženjem. 
„Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 17. veljače 2023. godine utvrdio je i podnosi 
Osnivaču izmjenu Plana mreže Dječjih vrtića na području Grada Omiša iz razloga što se 
mijenja članak 7. u dijelu koji se odnosi na strukturu programa  i to na način da se u dječji vrtić 
"Potočić" u Omišu umjesto dosadašnjih 8 – satnog jutarnjeg programa te 6 - satnog 
poslijepodnevnog programa uvode 10 - satni jutarnji i 3- satni poslijepodnevni program, dok se 
u dječjem vrtiću "Visibaba" u Omišu umjesto dosadašnjih 10 - satnog jutarnjeg i 3- satnog 



poslijepodnevnog programa uvode 8 - satni jutarnji i 6 - satni poslijepodnevni program, 
odnosno programi DV "Potočić" i DV "Visibaba" mijenjaju lokaciju. Također, u DV  "Galeb" 
Omiš ukidaju se dosadašnji 8- satni jutarnji i 6 - satni poslijepodnevni program te će se u istom 
objektu od 01. rujna 2023. odvijati samo 10 - satni program. 
Razlog naprijed navedenih izmjena  u DV "Visibaba" i "Potočić" tiču se prostornih kapaciteta 
oba vrtića, naime, u dosadašnjem 10 - satnom programu DV "Visibaba" djeca spavaju u 
neadekvatnim uvjetima, odnosno u premaloj prostoriji niskih stropova, bez odijeljenog prostora 
za djecu koja ne spavaju, pa se prostor DV "Potočić" učinio  primjerenijim održavanju takvog 
programa, uz napomenu da sva djeca upisana u postojeće programe zadržavaju svoje mjesto 
u svojim programima. 
Nadalje, zbog dugogodišnjeg nedostatka slobodnih mjesta u 10 - satnim programima već u 
ovoj pedagoškoj godini ustanova je prisiljena produžiti jutarnji 8- satni boravak na 10- satni u 
DV Galeb. Kako konstantno raste interes za 10- satnim programom, a u 6-satnom 
poslijepodnevnom se smanjuje interes za upisom, to treba omogućiti isključivo 10- satni 
program.  
Djeca 8- satnog i 6- satnog programa zadržavaju mjesto u Vrtiću ali mogu birati između dva 
ponuđena programa na nekoj drugoj lokaciji, a mogu i ostati u istom objektu, ukoliko im 
odgovara 10- satni program. 
Prostor DV "Galeb" se prilagođava održavanju 10- satnog programa u prostornom i 
materijalnom smislu. 
Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) utvrđeno je da: 
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba 
donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području. 
(2) Predstavničko tijelo županije i Grada Zagreba na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka 
usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na svom području. 
3) Predstavničko tijelo županije i Grada Zagreba usklađenu mrežu iz stavka 2. ovoga članka 
dostavlja ministarstvu nadležnom za obrazovanje. 
(4) Ministar nadležan za obrazovanje donosi odluku o mreži dječjih vrtića Republike Hrvatske. 
(5) Mrežom dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost 
predškolskog odgoja na području za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u 
kojima se provode programi. 
(6) Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih 
vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima. 
Isto tako člankom 57. točkom 4.  Statuta Dječjeg vrtića Omiš utvrđeno je daUpravno vijeće 
predlaže i podnosi osnivaču Plan mreže dječjih vrtića.“ 
 

Grad Omiš je s privatnim osnivačem Dječjeg vrtića Čarobni pianino u 2022.g., a nakon 
zadnjih donesenih izmjena plana mreže dječjih vrtića izmijenio ugovorne obveze te utvrdilo 
drukčiju organizaciju i usluge tog vrtića. Sukladno do tada iskazanom interesu roditelja i novim 
sustavom financiranja ustanove i roditelja, proširen je broj djece u jasličkoj skupini te u 10-
satnom programu, a ukinuta je ponuda 6-satnog popodnevnog programa. 
 
 Zbog svega navedenog predlagatelj se odlučio na izradu nove odluke o utvrđivanju 
plana mreže dječjih vrtića kako bi jedinstveno i razvidno obuhvatio cjelokupno  aktualno stanje 
organizacije predškolske djelatnosti. 
 

Za donošenje i provedbu predloženog akta financijska sredstva osiguravaju se u 
proračunu Grada Omiša, vlastitim sredstvima ustanova i naknadama roditelja. 
 

Tekst prijedloga akta dostavlja se u prilogu. 
 
 

PREDLAGATELJ 


