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            GRADSKOM VIJEĆU 

                                                                                     GRADA SVETOG IVANA ZELINE 
 
Predmet:  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

Dječjeg vrtića Proljeće  
                  

Poštovani, 
 

Dana 13.05.2022. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 57/22), koji je stupio na snagu 28.05.2022. 
godine. 

U članku 29. navedenog Zakona propisano je da su dječji vrtići, ustanove i druge pravne i fizičke 
osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s 
odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu. 

Sukladno tome, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 13. 
prosinca 2022. godine utvrdilo je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Proljeće. 

U članku 41. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), propisano je da statut dječjeg vrtića kao javne službe donosi 
upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića. Također, u članku 54. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) propisano je da statut 
ustanove donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača ustanove ako zakonom ili aktom o 
osnivanju nije drugačije određeno. 
 

Sukladno navedenom, predlažem Gradskom vijeću da temeljem članka 35. Statuta Grada 
Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 7/21), članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), te članka 54. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), donese Odluku kao u 
privitku. 
 

GRADONAČELNIK 
Hrvoje Košćec 

 
 
 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG 

 

KLASA:  
URBROJ:  
Sv. Ivan Zelina, 2022. 

 

 
 
Na temelju članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 7/21), članka 

41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19, 57/22) te članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na __ sjednici održanoj dne  _____ 2022. 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni   

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće 
 
 

I. 
 

 Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Proljeće, 
utvrđen od Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće na 25. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2022. 
godine, a koji Prijedlog je sastavni dio ove Odluke. 
  

 
II. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Zelinskim novinama” 

službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 
Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 
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BOCAT(OVA 7

10380 SVETI IVAN ZCLINA

KLASA I m3-05-O1-22-04-05
URBROJ : 238-3G67-22-04-05
U Svetom lvanu Zelini, 13.L2.2O22,9,

v. taz. &!rzt,

GRAD SVITI IVAI{ zELINA

GRADS(O VUEdE

Trg Ante Sterfevida 12

SVETI IVAN ZEI.INA

PREDMET: Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenii dopuni Statuta Dieaieg vrtiaa Prolreae

- trdiise -

PoitovanL

Upravnovijeae Djeajeg vrtiCa Prolieie na 25. slednici odrianoj 13. prosinca 2022.9. utvrdiloje prijedlog
Odluke o izmjeniidopuni Statuta Djeaieg vrtiaa Proljete (dalie u tektu: Prijed:og).

Prijedlog Odluke o izmjeni idopuni Statuta Djeajeg vrtiaa Proljeie izraalen lt na temel.iu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o predikolskom odgoiu i obrazovanju { NN 10/97, lO7/O7,94/13,
gal19,57122) iZakona o:zm.ienama idopunama zakona o ustanovama ( NN 127/19).

Statut Dieaje8 vrtiaa Proljede ( XTASA: 003{5/1,1-02/04, URBRO.I : 238-30-67-14{4) na snazi je od
05.03.2014.9.

Zbog izmjena navedenih Zakona u Statutu Djeijeg vrtiia Proljede potrebne su izmjene idopune prema

Pr'rjedlogu kojise nalaziu prilogu ovog zahtjeva.

U skladu saalankom4l.Zakona o predskolskom odgoju iobrazovanju (NN 1Ol97,LO7/O7,94/8,9a/*
i 57/22) i54. Zakon o unanovama / NN 76/93, 29/97,35/OA, i D7 /L9), dostavljamo Vam Ovu Odluku
o izmjeni idopuniStatuta oiefjeg vrtiaa Proljeae na prethodnu suglasnost.

S poitovanjem,

DOSTAVITI :

1. Grad Sveti lvan Zelina, Gradsko vijeae
2. PismohGna, ovdje

2R:h-Al- tc -"t



Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 

br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 13.12.2022.g. je utvrdilo prijedlog 

 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“ 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Dječjeg vrtića „Proljeće“ od 06.03.2014.g. ( KLASA : 003-05/14-02/04, URBROJ: 

238-30-67-14-04) u članku 11. stavak 2. podstavak 1. : riječi „zdravstvene zaštite, prehrane“ 

zamjenjuju se riječima „ zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja djece“. 

U stavku 2., podstavku 5. riječi : ,, programe ranog učenja stranih jezika i druge programe 

umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja“ zamjenjuju se riječima: „druge odgojno-

obrazovne programe“. 

 

Članak 2. 

Članak 15. mijenja se i glasi : 

„Kurikulum dječjeg vrtića razrađen je prema Nacionalnom kurikulumu, a njime se utvrđuju 

programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i 

načini vrednovanja. 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se uvjeti, mjesto, vrijeme,  način i izvršitelji 

programa odgojno obrazovnog rada, programa zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja, 

programa socijalne skrbi i drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima i 

skrbnicima djece.“ 

 

Članak 3. 

Članak 16. mijenja se i glasi : 

„Vrtićki kurikulum donosi upravno vijeće Vrtića u pravilu svakih pet godina, a u skladu s 

potrebama moguće su njegove izmjene i dopune. 

Godišnji plan i program rada donosi upravno vijeće Vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške 

godine. 

Godišnji plan i program rada donosi upravno vijeće vrtića za svaku pedagošku godinu, koja 

traje od 01. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. 

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti godišnji plan i program rada te izvješće o njegovu 

ostvarivanju. 

Godišnje izvješće o planu i programu rada donosi Upravno vijeće Vrtića najkasnije do 31. 

kolovoza tekuće godine za svaku pedagošku godinu uz prethodnu raspravu na Odgojiteljskom 

vijeću.“ 



 

Članak 4. 

U članku 29. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi : „- tri člana koja imenuje Osnivač trebaju 

imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe 

najmanje 180 ECTS bodova te ne mogu biti radnici dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće 

imenuje.“ 

Članak 5. 

U članku 50. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi : „- raspisuje natječaj za ravnatelja te 

predlaže izvršnom tijelu Osnivača imenovanje i razrješenje ravnatelja, odnosno v.d. ravnatelja.“ 

 

                                                         Članak 6. 

U članku 52. stavak 3. mijenja se i glasi : „ Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava izvršno tijelo 

Osnivača na prijedlog upravnog vijeća Vrtića.“ 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi : 

„ Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovo imenovana. 

S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na rok od pet godina 

u punom radnom vremenu, a ako je prije imenovanja imala ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću nakon isteka mandata 

omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme te to pravo ostvaruje najduže do isteka dva uzastopna mandata.“ 

Članak 7. 

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi :  

„Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : 

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog 

suradnika u dječjem vrtiću sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu 

odgojitelja ili stručnog suradnika 

- položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nema obavezu 

polagati stručni ispit u skladu s čl.56. ovoga Zakona 

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost, 

- nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25.Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju“ 

Stavak 4. mijenja se i glasi : 

„ Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića, na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama HZZ-a  te u „Narodnim novinama“ i traje osam dana.“ 

 

 



Članak 8. 

Članak 60. mijenja se i glasi :  

„Ravnatelj vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. 

Upravno vijeće predložiti će razrješenje ravnatelja : 

- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje, 

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim aktima Vrtića ili 

neosnovano ne izvršava odluke tijela Vrtića ili postupa protivno njima, 

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Vrtiću veću štetu ili 

ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati 

veće smetnje u obavljanju djelatnosti Vrtića. 

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja 

dužnosti ravnatelja i dostavlja ih izvršnom tijelu Osnivača. 

 U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće 

Vrtića dužno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana 

imenovanja vršitelja dužnosti. 

Razriješeni ravnatelj može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku 

od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi 

za razrješenje  propisani zakonom ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do 

povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.“ 

                                                                     Članak 9. 

U članku 98.  stavku 1. podstavku 3. iza riječi „pravilnik o radu“ dodaju se riječi „i plaćama, 

naknadama plaća i drugim materijalnim primicima radnika Dječjeg vrtića „Proljeće“.“ 

U  stavku 1. podstavak 4. briše se. 

Članak 10. 

U članku 100. riječi „ Uredu državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima  „nadležnom 

upravnom tijelu županije“. 

                                                                  Članak 11. 

Ovu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 

Osnivača. 

 

KLASA : 003-05-01-22-04-06 

URBROJ : 238-30-67-22-04-06 

U Svetom Ivanu Zelini, 13.12.2022.g. 

 

 

                                                                                PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

       Marija Kralj, univ.bac.cin. 



 

 

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na ovu Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta dalo prethodnu suglasnost Odlukom  KLASA : _____________ URBROJ : 

______________od __________________. 

Ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta je donijelo upravno vijeće dana _____________ 

te je objavljena na oglasnoj ploči Vrtića _______________, a stupila na snagu dana 

________________.  

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA :                                 RAVNATELJICA VRTIĆA: 

      Marija Kralj, univ.bacc.cin.                                                              Grozdana Hunjek 


	Suglasnost GV na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DV Proljeće
	DOPIS
	Prijedlog Statuta

