
          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
               GRADSKO VIJEĆE                                                                                      
 
KLASA: 601-01/23-01/02                
URBROJ: 2181-7-04/1-23-3 
Omiš, 27.veljače 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 17. sjednici od 27. veljače 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 

92 m2 10-satni 
 

mješovita 
 

25 
 

2 
 

„Visibaba“ 
- Omiš 

79 m2 8-satni 
6-satni 

mješovita 
mješovita 

23 
21 

2 
1 

„Potočić“ 
- Omiš 

90 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 

88 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 

185 m2 10-satni 
10-satni jaslice  

mješovita 24 
18 

2 
3 

Ukupno: 1298 m2 / / 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. 
 
 
 
 
 
 


