
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 Izmjene i dopune Statuta  
predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk 

 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta 
predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk, kojeg je 
Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 26. rujna 2019. godine. 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije». 
 
 
KLASA:  025-02/19-01/06 
URBROJ:2142/01-01-19-7 
Krk, 25. studenoga 2019. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                        Josip Brusić 
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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 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. 

 
 
Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk je početkom lipnja 2019. godine dostavio 
Gradu Krku, kao Osnivaču, novi Prijedlog Statuta u kojem su implementirane sve 
dosadašnje izmjene i dopune, kao i dodane pojedine nove odredbe zbog 
donesenih novih zakonskih odredbi i potrebe usklađenja s istima (Zakon o javnoj 
nabavi, zaštita osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, 
zabrana promidžbe i prodaje u vrtiću i dr.). Razlozi za donošenje novog Statuta 
navedeni su u uvodnom obrazloženju podnesenog prijedloga od strane Dječjeg 
vrtića, a to je potreba usklađenja s novim zakonskim odredbama i uključivanja 
(implementiranja) svih donesenih izmjena i dopuna u novi Statut. Gradsko vijeće 
Grada Krka je na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine dalo prethodnu 
suglasnost  na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića.  
 
Početkom listopada ove godine Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk je  
dostavio Gradu Krku, kao Osnivaču,  Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 
vrtića, koje je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici od 26. rujna 2019. 
godine, te zatražilo prethodnu suglasnost na isti, sukladno uvodnoj zakonskoj 
odredbi. 
Osnovni razlog za izmjene i dopune Statuta navedeni su u uvodnom 
obrazloženju podnesenog prijedloga od strane Dječjeg vrtića, a to je izmjena 
članka 6. Statuta i to na način da za voditelja/icu objekta osim iz redova 
odgojitelja može biti imenovan i stručni suradnik ili stručni djelatnik. Također, 
dodata je odredba odnosno novi stavak da ista osoba nakon isteka mandata 
može ponovo biti imenovana za voditelja/icu vrtića. 
 
Na Kolegiju gradonačelnika održanom 4. listopada 2019. godine podržan je 
prijedlog predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» Krk 
za davanje prethodne suglasnosti na utvrđeni Prijedlog  izmjene i dopune 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 i 94/13) upućuje Gradskom 
vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i davanja prethodne 
suglasnosti. 
 
Krk,  studeni   2019. 
                                                                                             GRADONAČELNIK 
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