
 
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 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 23. rujna 2022. godine. 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije». 
 
 
KLASA:  007-04/22-01/09 
URBROJ:2170-09-01-22- 
Krk, 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                  Predsjednik 
                                                                                        Nikša Franov, ing. građ. 
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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 11. srpnja 
2019. godine donijelo Zaključak o davanju prethodnu suglasnosti na Prijedlog novog 
Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan».  
Tijekom 2019., 2020. i 2021. 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, 15. listopada 2020. godine i 21. 
srpnja 2021. godine. 
 
Dana 23. rujna 2022. godine Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» je dostavio 
Gradu Krku, kao Osnivaču, novi Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta u kojem se pojedine 
odredbe usklađuju s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj 57/22). Ovaj Prijedlog 
Izmjena i dopuna Statuta Upravno vijeće Ustanove utvrdilo  je na sjednici od 23. rujna 
2022. godine te zatražilo prethodnu suglasnost na isti, sukladno uvodnoj zakonskoj 
odredbi. 
 
Osnovni razlozi za donošenje Izmjene i dopune Statuta navedeni su u obrazloženju 
podnesenog prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a to je propisivanje programa koji se 
ostvaruju u dječjem vrtiću, donošenje kurikuluma, propisivanje da član upravnog vijeća 
kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili 
stručni studij na kojem se stječe najmanje 180  ECTS bodova i ne može biti radnik 
dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće imenuje. Nadalje usklađene su odredbe u vezi 
imenovanja ravnatelja (propisani su uvjeti i postupak imenovanja ravnatelja, vršitelja 
dužnosti ravnatelja, kao i odredbe o razrješenju ravnatelja. 
 
Na Kolegiju gradonačelnika održanom 26. rujna 2022. 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, 98/19 i 57/22) upućuje Gradskom vijeću Grada Krka (kao 
dopunu dnevnog reda 8. sjednice) na razmatranje u cilju rasprave i davanja prethodne 
suglasnosti. 
 
 
Krk, 26. rujna  2022. 
                                                                                                          GRADONAČELNIK 
 
Prilog: Prijedlog Izmjene i dopune Statuta 
 


