
 
     P R I J E D L O G
  

Na temelju članka 69. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“, broj 
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 40. Statuta Grada Krka 
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 
3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj ______________ 2018. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti 

na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića “Lastavica“ Punat 
Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“, Krk 

 
 

I. 
Grad Krk daje suglasnost na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića “Lastavica“ Punat 
Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk, KLASA:_________________ 
URBROJ:________________ od 23. studenoga 2018. godine. 
 

II. 
 

Odlukom iz točke I. ove Odluke, Predškolska ustanova Dječji vrtić „Lastavica“, Punat 
koje je osnivač Općina Punat, pripaja se predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“, Krk, koje je osnivač Grad Krk s danom 01. siječnja 2018. godine. 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Krk s danom 1. siječnja 2018. godine postaje pravni 
sljednik Dječjeg vrtića “Lastavica“,Punat koji s ovom statusnom promjenom prestaje 
postojati. 
 

III. 
Zadužuje se Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk da od Grada 
Krka kao osnivača ishodi prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta i Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića.  
Međusobni odnosi između Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“, Krk i Dječjeg vrtića 
„Lastavica“, Punat uredit će se međusobnim sporazumom o pripajanju, uz suglasnost 
osnivača. 
…. 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-
goranske županije“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Krk, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
                                 
                                                                                                              Predsjednik 

                                                                                                        Marinko Pavlić 
 



O b r a z l o ž e nj e 
  
Člankom 69. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 
35/08) propisano je da se ustanova može pripojiti drugoj ustanovi ili se dvije ili više 
ustanova mogu spojiti u jednu ili se jedna može podijeliti na dvije ili više ustanova, a 
o čemu odluku donosi osnivač ustanove.  
 
Nadalje, odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) uređuje se predškolski odgoj i obrazovanje te 
skrb o djeci rane i predškolske dobi kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o 
djeci. 
 
Također, člankom 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije”, broj 28/09, 41/09,13/13, 20/14 i 3/18), pored ostalog propisano je da 
Gradsko vijeće osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje 
gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Krk te odlučuje o 
njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom. 
 
Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije”, broj 21/18), koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Krka 
na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine (članak 7. stavak 2.), propisano je da se 
mreži  dječjih vrtića planira pripajanje Dječjeg vrtića Lastavica Punat, u skladu s 
odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, 
odnosno, osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih 
osnivača. 
 
U cilju provedbe postupka pripojenja Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću 
Katarina Frankopan Krk od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivena je 
načelna suglasnost, KLASA:601-02/18-03/00568, URBROJ:533-05-18-0002 od 19. 
listopada 2018. godine. 
 
Općinsko vijeće Općine Punat će na sjednici koja se planira održati 23. studenoga 
2018. godine donijeti Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića ”Lastavica” Punat Dječjem 
vrtiću ”Katarina Frankopan”  Krk. 
 
Slijedom navedenog, a imajući u vidu odredbe uvodnih Zakona i Statuta Grada Krka, 
pripremljen je radni prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju 
Dječjeg vrtića ”Lastavica” Punat Dječjem vrtiću ”Katarina Frankopan”  Krk. 
 

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 19. studenoga 2018. godine utvrđen je 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju..., te se isti Prijedlog 

sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom Vijeću Grada Krka na 

razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

Krk, studeni 2018.                                                                          GRADONAČELNIK 

 
Prilog: 
- Odgovor/suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja u 
           vezi pripojenja, KLASA: 601-02/18-03/00568 od 19.10.2018. 
-          Prijedlog Odluke o pripajanju Dječjeg vrtića... od Općine Punat  
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ODLUKA  
o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“, Punat 

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“, Krk 
 
 
 
 

 
Sadržaj:  

 
 

 
a) Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje; 
b) Prijedlog odluke o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“, Punat Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“, Krk 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Punat, studeni 2018. godine 

              
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 69. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 7. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju 
i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članak 31. Statuta Općine 
Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18). 
                       
OBRAZLOŽENJE 
  
Člankom 69. Zakona o ustanovama propisano je da se ustanova može pripojiti drugoj 
ustanovi ili se dvije ili više ustanova mogu spojiti u jednu ili se jedna može podijeliti na dvije ili 
više ustanova, a o čemu odluku donosi osnivač ustanove.  
 
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. rujna 2017. godine donesen je Zaključak o 
pokretanju postupka pripojenja Dječjeg vrtića „Lastavica“, Punat Dječjem vrtiću „Katarina 
Frankopan“, Krk KLASA:021-05/17-01/7, URBROJ:2142-02-01-17-15 temeljem kojeg su 
poduzete radnje u svrhu utvrđivanja isplativosti pripajanja DV Lastavica. 

 
Izrađena je projekcija troškova nakon što DV Lastavica postane podružnica DV Katarina 
Frankopan, koja se nalazi u privitku ovog prijedloga. 
 
Sukladno donesenoj Odluci o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Izjave o osnivanju u 
rujnu 2018. godine, u tijeku je i smanjenje temeljnog kapitala Općine Punat u komunalnom 
društvu Črnika d.o.o., prema dredbama Zakona o trgovačkim društvima kao i prijenos 
vlasništva zgrade u kojoj je DV Lastavica u vlasništvo Općine Punat, a očekivano vrijeme je 
početak ožujka 2019. godine. 

 
Iz projekcija vidljiv je manji trošak za rad DV Lastavica kao podružnice DV Katarina 
Frankopan, a također pripajanjem DV Lastavica omogućiti će se korištenje stručnih djelatnika 
(psihologa, pedagoga, zdravstvene voditeljice) koje sada vrtić Punat kao samostalna 
ustanova angažira temeljem ugovora o djelu. 
 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Krk trenutno upravlja sa 7 podružnica, uz dječji vrtić u 
Krku,i isti je organizacijski osposobljeniji za vođenje svih zajedničkih službi za potrebe 
normalnog funkcioniranja dječjih vrtića te će se pripajanjem smanjiti troškovi dviju uprava, i 
omogućiti stručni tim kojeg trenutno DV Lastavica nema. 
 
Pripajanjem vrtića lakše će se organizirati rad u situacijama (bolovanje, godišnji odmor i 
slično) kada je potrebna zamjena za neko radno mjesto (odgojitelj, spremačica, kuhinjsko 
osoblje). 
 
Od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražena je suglasnost za provedbu postupka 
pripajanja DV Lastavica na što je dobivena suglasnost KLASA: 601-02/18-03/00568, 
URBROJ: 533-05-18-0002 od 19. listopada 2018. godine.  

 
 S obzirom na navedeno, predlaže se donošenje odluke kao u prijedlogu. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
- Prijedlog- 

   
 Na temelju članka 69. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine 
Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18) Općinsko vijeće Općine 
Punat na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“, Punat 

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“, Krk 
 

 
 

I. 
 

Predškolska ustanova Dječji vrtić „Lastavica“, Punat koje je osnivač Općina Punat, pripaja se 
predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Krk, koje je osnivač Grad Krk s 
danom 01. siječnja 2018. godine. 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Krk s danom 1. siječnja 2018. godine postaje pravni 
sljednik Dječjeg vrtića „Lastavica“,Punat koji s ovom statusnom promjenom prestaje 
postojati. 
 

II. 
 

Međusobni odnosi između Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“, Krk i Dječjeg vrtića 
„Lastavica“, Punat uredit će se međusobnim sporazumom o pripajanju, uz suglasnost 
osnivača. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije“. 

 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

OPĆINE PUNAT 
                          
                                                              
 
                                                                                                                PREDSJEDNIK  

                                                                                                 Goran Gržančić, dr.med.,v.r.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


