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TOČKA 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti javnoj 

ustanovi Dječjem vrtiću Čavlić na Izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić 



Obrazloženje  
 

Temeljem čl. 19 Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i 
Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22)  i sukladno članku 41. stavku 1. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 ,94/13, 98/19 i 
57/22) dostavlja se na usvajanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 
Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić.  
 
Naime, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić, na sjednici održanoj 17. listopada 2022.g. donijelo je 
prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Čavlić te ga uputilo Općinskom vijeću Općine Čavle na prethodnu suglasnost. 
 
Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) potrebna je prethodna suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića na Izmjene i 
dopune Pravilnika koje nakon dobivene suglasnosti donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 
Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Općine Čavle.  
 
Slijedom navedenog upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Čavlić. 
 
 

Općinska načelnica 
Ivana Cvitan Polić, mag. cult. 

 
 



Dječji vrtić “Čavlić” 

Čavja 49, 51219 Čavle 

 

KLASA: 003-06/22-01/  

URBROJ:2170/01-54-02-22-1 

 

Temeljem članka  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19 i 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Čavlić” 

na svojoj  . sjednici, održanoj dana _________  2022.godine donosi  

 

 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića “Čavlić” 

 

I. 

 Upravno vijeće na svojoj  sjednici održanoj dana________2022. godine, a nakon dobivene prethodne 

suglasnosti osnivača na sjednici Općinskog vijeća općine Čavle održanoj . godine (KLASA:021-

05/22-01/02, URBROJ:2170-03-22-01/03), na prijedlog ravnateljice usvaja Pravilnik o izmjeni i 

dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Čavlić”. 

 

II. 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Čavlić” 

sastavni je dio ove odluke. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića “Čavlić” objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića, a stupit će na snagu osmog 

dana od dana objave. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

U Čavlima, dana 2022.godine.  

 

 
         

 

        Predsjednik Upravnog vijeća 

        ____________________ 

        Dejan Ljubobratović 

 

 

 

 

 



Temeljem čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997., 107/2007., 94/2013., 

98/2019 i 57/2022) i čl.50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“, Upravno vijeće je na . sjednici održanoj 

dana 2022.godine uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Čavle KLASA:, URBROJ: od 

2022.godine, donosi 

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O  UNUTARNJEM  USTROJSTVU  I 

NAČINU RADA DJEČJEG  VRTIĆA  „ČAVLIĆ“ 

                                                                         Članak  1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Čavlić“, KLASA:003-06/22-

01/10, URBROJ:2170/01-54-02-22-2 od 04.travnja 2022.godine, u poglavlju 6. Pomoćno-tehničkih 

poslova, mijenja se naziv radnog mjesta odjeljka 6.5. i sada glasi: Pomoćnik za djecu s teškoćama u 

razvoju ili stručni komunikacijski posrednik. 

Članak 2. 

Članak 30. mijenja se u cijelosti i sada glasi: 

(1) Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik mora ispunjavati 

sljedeće uvjete: 

- Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 

- Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija, 

- Da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora. 

(2) Uvjeti za ovo radno mjesto primjenjuju se od stupanja na snagu pravilnika iz članka 12. stavka 

13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine 57/2022)  

                                                                   Članak 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 

KLASA: 

URBROJ: 

       

    Predsjednik Upravnog vijeća 

         ____________________ 

     Dejan Ljubobratović                                                                                        

 

                                                                                 



Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića "Čavlić" objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Čavlić" dana ___________  

2022.godine , te stupio na snagu ____________  2022.godine .  

 

 

       Ravnateljica 

         ___________________ 

                            Arlin Haramija Popović 

 

 

 

 



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 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 
27/15, 12/18, 41/18 i Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) Općinsko 
vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti 

na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika  
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić 

 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Čavlić donesenog na sjednici Upravnog vijeća od 17. listopada 2022.g., KLASA: 601-

01/22-01/56, URBROJ: 2170/01-54-02-22-1. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić  

sastavni je dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Općine 

Čavle. 

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 
 
 
 

KLASA:  
URBROJ:  
 
 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine 
Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle 
na sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o davanju prethodne suglasnosti javnoj ustanovi Dječjem vrtiću 

Čavlić na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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