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Gradsko vijeće Grada Krka
- n/p predsjedniku Gradskog vijeća

članovima Gradskog vijeća

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj: 33101, 60101, 129105, 109107, 125/08, 36109, 150/11, 144/12 i
19/13- pročišćeni tekst), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i
usvajanje: prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.v.r.



ZAKLJUČAK

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD KRK
GRADONAČELNIK

KLASA: 025-02/13-01/4
UR.BROJ :2142/0 1-0211-13-3
Krk, 22. listopada 2013.

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka (e.Sfužbene novine« Primorsko goranske
županije, broj: 28/09, 41/09 i 13113) članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne Novine" br: 10/97, 107/07 i 94113) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući
prijedlog Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk, na Kolegiju
gradonačelnika održanog 21. listopada 2013. godine, donio je sljedeći

I. Dječjem vrtiću "Katarina Frankopan" Krk daje se prethodna suglasnost na
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan"
Krk (vidi prilog predmetni prijedlog izmjena Statuta Ustanove koji čini sastavni
dio ovog zaključka).

II. Zadužuje se Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada
Krka, pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan"
Krk.

III.

DOSTAVITI:

eJ) Gradsko vijeće Grada Krka
2. Dječji vrtić ,,Katarina Frankopan" Krk
3. Odsjek za opće,pravne i kadrovske poslove - ovdje
4. Evidencija
5. Pismohrana



PRIJEDLOG

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(<<Narodne novine», broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Grada
Krka (eSlužbene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09 i
13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj _
2013. godine, donijelo je

I.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti

na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na
sjednici održanoj _ listopada 2013. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-
goranske županije».

Klasa:
Urbroj:
Krk,

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić



II

Obrazloženje

Člankom 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (<<Narodne
novine», broj 10/97, 107/07 i 94113), propisano je da Statut i Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.

Gradsko vijeće Grada Krka kao osnivač Ustanove je tijekom 1995. godine
dalo prethodnu suglasnost na Statut Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk,
kao i na njegove brojne izmjene i dopune u proteklom razdoblju u smislu
odredbe članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Posljednja
prethodna suglasnost Gradskog vijeća kao Osnivača Ustanove na izmjene i
dopune Statuta dana je 15. studenoga 2011. godine.

Bit posljednjih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan»
Krk iz 2011. godine bile su vezane za usklađivanje Statuta sa odredbama
Zakona o ustanovama, odnosno preustroj postojećih područnih vrtića u
podružnice, usklađivanje odredbi sa Izmjenama i dopunama Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi, zbog promjene sjedišta Ustanove, kao i
zbog činjenice prestanka rada područnog vrtićalpodružnice u Puntu, pa je
odredbe koje se odnose na vrtić u Puntu bilo potrebno brisati.

Tijekom listopada 2013. godine, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk je
dostavio Gradu Krku, kao Osnivaču, novi Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića, kojeg je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici održanoj
_ listopada 2013. godine, te zatražilo prethodnu suglasnost na isti,
sukladno uvodnoj zakonskoj odredbi.

Osnovni razlozi za donošenje novih Izmjena i dopuna Statuta navedeni su u
uvodnom obrazloženju prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a isti se sastoje u
cilju usklađivanja Statuta sa odredbama Zakona o radu (<<Narodne novine»,
broj 73/13), kao i sa Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (<<Narodne novine», broj 94/13). Rok za usklađivanje odredbi
Statuta i drugih općih akata je 90 dana od dana stupanja na snagu potonjeg
Zakona, tj. do kraja listopada 2013. godine.

Na Kolegiju gradonačelnika od 21. listopada 2013. godine, podržan je
prijedlog Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk za davanje prethodne
suglasnosti na utvrđeni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića, te
se isti zahtjev s prijedlogom Zaključka o davanju prethodne suglasnosti,
sukladno odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(<<Narodne novine», broj 10/97, 107/07 i 94/13) upućuje Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i davanja prethodne suglasnosti.

Krk, listopad 2013.

GRADONAČELNIK

------------- - -- ---

•



,Grad Krk
Dječji vrtić
"Katarina Frankopan"
Smokvik 7,51500 Krk

Centrala: + 385 51 667141

Fax: + 385 51 222887
Računovodstvo: + 385 51 667145

Klasa:022-05/13-01/45
Urbroj:2142/01-16-01-13-1
Krk.16. listopada 2013. OU-02113-v1!~

A 11-401- ~(P'1?!~Jyf

GRAD KRK
n/p gosp. Gradonačelnika

Trg bana .Llelačića 2
51500 Krk

Predmet: - Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" Krk

- dostavlja se

Obzirom na donesene Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine br. 94/13) dužni smo kao predškolska ustanova uskladiti
odredbe Statuta i drugih općih akata vrtića s odredbama gore citiranog zakona zaključno
do 31.10.2013. godine, odnosno u roku od 90 dana njegova stupanja na snagu.

Također su donesene Izmjene i dopune Zakona o radu (Narodne novine br. 73/13),
čije smo izmjene zajedno sa Izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
uskladili s postojećim aktima Vrtića.

S toga Vam u privitku ovog dopisa šaljemo Prijedloge Izmjena i dopuna Statuta,
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o radu kao i preslike dosadašnjih akata na
uvid, te Vas ujedno molimo za Vašu suglasnost jer smo vezani zakonskim rokovima.

S poštovanjem,

Grad Krk Dječji vrtić "Katarina Frankopan"

018: 18452601525
E·mall: dvfk·krk@ri.t·com.hr

Žiro račun broj:
HR042402006110010B675

,.. ----



Članak 2

PR1MJ R
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne

novine, 10/97., 107/07. i 94113.), Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, Dječji
vrtić "Katarina Frankopan", uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka Klasa:

Urbroj. na sjednici održanoj
dana 2013. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK,
DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta naziv "Zakon o predškolskom odgoju naobrazbi" mijenja se i
glasi: "Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju"

U cijelom tekstu Statuta riječ: "naobrazba" zamijenjuje se njecju: "obrazovanje" u
odgovarajućem padežu i broju osim kod Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe gdje naziv "naobrazba" ostaje.

U cijelom tekstu Statuta ispred riječi: "predškolske dobi" dodaju se njeći :" rane i " u
odgovarajućem padežu i broju.

Članak 8. mijenja se i glasi:

(1) "Puni naziv Vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim
zgradama u kojima obavlja djelatnost.

(2) Natpisna ploča uz puni naziv Vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i
naziv: Republika Hrvatska.

(3) Natpisna ploča Vrtića ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje
zgrade"

Članak 3.

U članku 11. stavak 1 mijenja se i glasi:
" U pravnom prometu Dječji vrtić koristi 2 pečata i 2 žiga.
Pečatom s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, s grbom
Republike Hrvatske u sredini i natpisom uz rub s gornje strane, "REPUBLIKA HRVATSKA",
a s donje strane" Grad Krk, Dječji vrtić "Katarina Frankopan", ovjeravaju se akti koje Vrtić
donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti"



Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:
" Pečat okruglog oblika, promjera 24mm bez grba Republike Hrvatske koji sadrži naziv i
sjedište Dječjeg vrtića se stavlja na ostale akte koje izdaje Dječji vrtić.
Žig se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića

Članak 5.

U članku 17. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. i 6. koji glase:
(4)" Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Dječji vrtić osnovan prosuuje
djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je
prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti Ministarstvu
nadležnom za obrazovanje".

(5) "Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz
stavka 4. ovog članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak
obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti
zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima".

(6):" Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovog članka te nakon izvršnosti rješenja iz
stavka 5. ovog članka , dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno
izmijenjenog programa"

Članak 6.

Članak 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju nacionalnog kurikuluma, vrtićkog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada."

U članku 20. stavak 2. postaje stavak 3..
Stavak 2. mijenja se i glasi: "Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena
programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način
vrednovanja. "

Članak 7.

U članku 21. ispred riječi "godišnji plan" upisuju se riječi' " Vrtićki kurikulum,"

Članak 8.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

"Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja upise i ispise djece u dječji vrtić s vođenjem
odgovarajuće dokumentacije, izdavanjem potvrda i mišljenja te upisivanjem podataka o
dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Kada dječji vrtić u svezi s poslovima iz stavka 2. ovog članka ili drugim poslovima koje



•

obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili
skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona
kojim se određuje opći upravni postupak."

Članak 9.

U članku 45. stavak 14. brišu se riječi ." s odgojiteljima i stručnim suradnicima i ostalim
radnicima" , a broj" 90" briše se i zamjenjuje brojkom "60".

Članak 10.

U tekstu članka 46. brišu se riječi:
- "koji nisu odgojitelji i stručni suradnici"
- "s odgojiteljem i stručnim suradnikom"

U članku 46. broj" 90" briše se i zamijenjuje brojkom "60".

Ćlanak 11.

U članku 48. iza stavka 9 dodaje se stavak 10. koji glasi:
"Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
ravnatelja dječjeg vrtića."

Članak 12.

Iza članka 54 dodaje se članak 54.a koji glasi:
"Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih
poslova, zamjenjuje član odgojiteljskog vijeća kojeg odredi Upravno vijeće.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Svaki član Upravnog vijeća može predložiti jednog člana iz reda odgojitelja ili stručnih
suradnika s najmanje 15 godina radnog staža.
Glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke.
Za zamjenu ravnatelja u slučaju spriječenosti izabran je onaj kandidat za kojeg je glasala
većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća."

Članak 13.

U članku 59. stavku 2. na kraju rečenice se briše točka i dodaju riječi:
"osim programa predškole koji je za roditelje besplatan".

Ćlanak 14.

U članku 72. iza riječi " na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića" dodaju se riječi " i na svojim
mrežnim stranicama", a se brišu riječi "kao i u sredstvima javnog priopćavanja".



•

Članak 15.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Vrtića, osim odredbe članka 59. stavka 2. koji se odnosi na program predškole koji je
besplatan i koji stupa na snagu dana 31.08.2014. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Klasa: _

Urbroj: _


