


 

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 98/19 i 57/22) 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 ______________ 2022. godine, donijelo je  

 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića  «Katarina Frankopan» Krk 

 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk, kojeg je 
Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od  7. lipnja 2022. godine. 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije». 
 
 
KLASA:  007-04/22-01/03 
URBROJ:2170/01-01-22-3 
Krk,    
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                       Predsjednik 
                                                                                                   Nikša Franov, v.r. 
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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, 98/19 i 57/22), 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 19. prosinca 
2018. godine donijelo Zaključak o davanju prethodnu suglasnosti na Prijedlog novog 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan».  
Tijekom 2019., 2020. i 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Krka  je u više navrata 
davalo prethodnu suglasnost na prijedloge Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ i to: 13. prosinca 2019. 
godine, 15. listopada 2020. godine i 11. ožujka i 30. srpnja 2021. godine. 
  
Tijekom lipnja ove godine Dječji vrtić «Katarina Frankopan»  je dostavio Gradu Krku, kao 
Osnivaču, Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića, kojeg je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici od 7. lipnja 2022. godine, te 
zatražilo prethodnu suglasnost na isti, sukladno uvodnoj zakonskoj odredbi. 
 
Osnovni razlozi za donošenje Prijedloga novog Pravilnika navedeni su u  obrazloženju 
podnesenog prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a jedan od razloga je taj što je 
Rješenjem o inspekcijskom nadzoru, obavljenom 23. veljače 2022. godine u 
predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić, “Katarina Frankopan“, KLASA:UP/I-600-
04/22-01/00011, URBROJ:533-08-22-0003, u točki 1. Rješenja između ostalog naloženo 
da se u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića uvjete za radno 
mjesto tajnik, voditelj računovodstva, administrativno-računovodstveni radnik i domar 
utvrde sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju 
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. Utvrđeno je da je vrtić donio u 
propisanoj proceduri više izmjena i dopuna općeg akta, a Pravilnik i njegove Izmjene i 
dopune vrtić je sukladno odredbi članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju također dostavio Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje koji je utvrdio da 
isti nisu u suprotnosti s važećim propisima. Pregledom sadržaja Pravilnika i njegovih 
izmjena utvrđeno je da su u članku 7. za radno mjesto tajnik, voditelj računovodstva, 
administrativno-računovodstveni radnik kao uvjet navedeni jedna godina radnog iskustva 
i poznavanje rada na računalu, dok je za mjesto domara jedan od uvjeta radno iskustvo 
od jedne godine.  
Obzirom da su donesene i nove Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (“Narodne novine“ broj 57/2022), sukladno tome Vrtić je odlučio na 
donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića.  
U odnosu na prijašnji Pravilnik i njegove Izmjene i dopune izmijenjeno je slijedeće: 
Broj odgojitelja /ica se povećao za dva radna mjesta iz razloga što se otvara nova vrtićka 
skupina u područnom vrtiću Omišalj; 
Radno mjesto odgojitelj/ica na izradi didaktičkog materijala s jednim od uvjeta radnog 
mjesta “invalid rada“ je pripojen radnom mjestu odgojitelja/ice s time da je brisan uvjet 
rada “invalid rada“; 
Uvjeti kod radnih mjesta pedagoga i psihologa su zamijenjeni novim uvjetima koji su 
propisani Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine“ broj 57/2022); 
Radno mjesto stručnog defektologa-odgojitelja povećan je za jedno radno mjesto; 
U sistematizaciji radnih mjesta formirano je radno mjesto jednog stručnog djelatnika 
rehabilitatora-odgojitelja (logopeda); 
Uvjet radnog mjesta stručnjaka zaštite na radu I. stupnja od jedne godine radnog 
iskustva je brisan; 
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Uvjet kod radnog mjesta medicinske sestre zamijenjen je novim uvjetima koji su 
propisani Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine“ broj 57/2022); 
Rad na računalu i jedna godina radnog iskustva kao uvjeti radnih mjesta tajnika, 
voditelja računovodstva i administrativno-računovodstveni radnika su brisani; 
Uvjet jedne godine radnog iskustva kao uvjet za radno mjesto domara je brisan; 
Izvršena je promjena opisa poslova radnih mjesta tajnika, voditelja računovodstva i 
administrativno-računovodstveni radnika; 
Članci 9. i 12. Pravilnika doneseni su sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 57/2022); 
Ostale odredbe Pravilnika nisu se mijenjale.  
 
U tom smislu Dječji vrtić zatražio je od Grada Krka kao Osnivača Ustanove davanje 
prethodne suglasnosti na Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada dječjeg vrtića. 
 
Gradonačelnika je 17. lipnja 2022. godine podržao prijedlog Dječjeg vrtića «Katarina 
Frankopan» za davanje prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog  Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 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, 98/19 
i 57/22) upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i davanja 
prethodne suglasnosti. 
 
Krk, lipanj, 2022. 
                                                                                                         GRADONAČELNIK 
 
Prilog: Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

             i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“  




















































































































