
 
 

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 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 ____________ 2019. 
godine, donijelo je  

 
 

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

izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» 

 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan», kojeg je Upravno vijeće 
utvrdilo na sjednici od 31. siječnja 2019. godine. 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije». 
 
 
KLASA:  025-02/19-01/01 
URBROJ:2142/01-01-19-3 
Krk,    
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                             Predsjednik 
                                                                                                       Marinko Pavlić, v.r. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 i 94/13), 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 u više navrata  od 1998. godine 
davalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk, kao i na njegove izmjene i dopune u 
smislu odredbe članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i to na 
sjednicama: 18. svibnja 1998. godine; 17. ožujka 1999. godine; 24. srpnja 2002. 
godine; 15. ožujka 2005. godine; 9. ožujka  i 18.  listopada 2006. godine; 19. ožujka 
2009. godine; 15. studenoga 2011. godine;  29. listopada 2013. godine; 16. srpnja 
2015. godine; 11. srpnja 2017. godine i 28. ožujka 2018. godine.  
 
  
Početkom veljače ove godine Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk je dostavio 
Gradu Krku, kao Osnivaču, novi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, kojeg je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na 
sjednici od 31. siječnja 2019. godine, te zatražilo prethodnu suglasnost na isti, 
sukladno uvodnoj zakonskoj odredbi. 
 
Osnovni razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika navedeni su u uvodnom 
obrazloženju podnesenog prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a to je potreba 
povećanja broja izvršitelja –  2 odgojitelja/ica u područnom vrtiću Baška zbog 
otvaranja jedne nove jasličke skupine (od dosadašnjih 6 na 8 odgojitelja/ica).  
U tom smislu Dječji vrtić zatražio je od Grada Krka kao Osnivača Ustanove davanje 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika odnosno za 
zapošljavanje dvoje odgojitelja/ica  u područnom vrtiću Baška na puno radno vrijeme.  
 
Na Kolegiju gradonačelnika održanom 11. veljače 2019. godine podržan je prijedlog 
Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk za davanje prethodne suglasnosti na 
utvrđeni prijedlog  Izmjena i dopuna 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 i 94/13) upućuje Gradskom 
vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i davanja prethodne suglasnosti. 
 
 
Krk, ožujak 2019. 
   
                                                                                                       GRADONAČELNIK 
 

 

 
 


