


 
P R I J E D L O G 

 
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(«Narodne novine», broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada 
Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 
20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka,  
na sjednici održanoj _______________ 2021. godine, donijelo je  

 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta  

predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan»  
 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta 
predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan», kojeg je 
Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 12. svibnja 2021. godine. 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije». 
 
 
KLASA:  025-02/21-01/08 
URBROJ: 
Krk, 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                        Predsjednik 
                                                                                                       Nikša Franov 
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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
Člankom 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 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  na sjednici održanoj 11. srpnja 
2019. godine donijelo Zaključak o davanju prethodnu suglasnosti na Prijedlog novog 
Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan».  
Tijekom 2019.  i 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Krka  je u nekoliko navrata davalo 
prethodnu suglasnost na prijedloge Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića i to: 13. 
prosinca 2019. godine, 4. svibnja 2020. godine i 15. listopada 2020. godine. 
 
Tijekom svibnja ove godine Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» je dostavio 
Gradu Krku, kao Osnivaču, Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta u kojem se zbog 
izgradnje novog prostora vrtića i jaslica u Vrbniku  mijenja adresa/sjedište područnog 
vrtića Vrbnik, a koji prijedlog je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo  na sjednici od 12. 
svibnja 2021. godine, te zatražilo prethodnu suglasnost na isti, sukladno uvodnoj 
zakonskoj odredbi. 
 
Osnovni razlog za donošenje Izmjene i dopune Statuta navedeni su u  obrazloženju 
podnesenog prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a to je da obzirom na izgradnju novog 
objekta područnog vrtića u Vrbniku, na adresi Retec 5 A, radi stvaranja uvjeta za 
početak rada, Upravno vijeće predškolske ustanove,  Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“ na sjednici dana 12. svibnja 2021. godine, sukladno prihvaćenoj Projekciji 
troškova za novi područni vrtić u Vrbniku, od strane Općine Vrbnik (Klasa: 601-01/21-
01/02, Urbroj:2142-07-01-21-3, od dana 20. veljače 2021. godine) usvojilo je Prijedlog 
izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao i 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta. 
Kod Prijedloga izmjena i dopuna Statuta dječjeg vrtića, promjena je vezana za adresu 
sjedišta područnog vrtića Vrbnik, koji sada glasi Retec 5A, umjesto dosadašnje adrese 
Retec 5. 
 
Na Kolegiju gradonačelnika održanom 12. srpnja 2021. godine podržan je prijedlog 
predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» 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, 94/13 i 98/19) upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje 
u cilju rasprave i davanja prethodne suglasnosti. 
 
 
Krk, srpanj  2021. 
                                                                                                          GRADONAČELNIK 
 
Prilog: Prijedlog Izmjene i dopune Statuta 
 

























































PRIJEDLOG  
    
  

 
Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
br.10/97.,107/07., 94/13. i 98/19), Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada 
Krka, od dana _______________________,Klasa:025-
02/___________,Urbroj:2142/____________, na sjednici održanoj dana 
______________2021. donijelo je 
 

 

   IZMJENE I DOPUNE STATUTA       

predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“  
                          
 

  Članak 1. 
 

U članku 5. stavku 3. alineja 6. mijenja se i glasi: 
 
-Područni vrtić Vrbnik – Retec 5 A. 
 
 

    Članak 2. 
 

Ove  Izmjene i dopune Statuta  stupaju na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Vrtića. 

 
  
 
 
 
         

Predsjednica  Upravnog vijeća 
 
                                                                                                   Petra Kraljić 
 
 
        
Klasa:003-05/______________ 
Urbroj:2142/01______________ 
 
Krk;_______________2021. godine 
 
 


