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TOČKA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti javnoj 

ustanovi Dječjem vrtiću Čavlić na I. izmjene i dopune Statuta 

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 I. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čavlić.  
 
Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici 3. studenog 2022.g. dalo suglasnost na prijedlog Statuta 
Dječjeg vrtića Čavlić.  
 
Obzirom da su u postupku nadzora zakonitosti predmetnog Statuta od strane Upravnog odjela za odgoj 
i obrazovanje Primorsko- goranske županije, KLASA: 601-02/22-02/1, URBROJ:2170-05/13-22-28 od 
24. studenog 2022.godine dani prijedlozi za dopunu i usklađivanje odredaba Statuta sa Zakonom o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, u prilogu se dostavlja na suglasnost prijedlog I. izmjena i dopuna 
Statuta Dječjeg vrtića Čavlić. 
 
 
        Općinska načelnica 

 



Dječji  vrtić „Čavlić“ 
Čavja 49, 51 219 Čavle 

e-mail: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr 

tel: 051/425-552 

 

KLASA:601-01/22-01/72 

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

 

U Čavlima, 06.prosinca 2022.godine 

 

                                                                                 OPĆINA ČAVLE - 

       Pročelnica Dolores Burić  

      

PREDMET: Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“, na prethodnu 

suglasnost Osnivača 

– dostavlja se; 

 

Poštovani, 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić” je na 10. sjednici održanoj dana 05. prosinca 

2022. godine donijelo Odluku o usvajanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 

„Čavlić“ te se isti upućuje Osnivaču – Općini Čavle na prethodnu suglasnost. 

 

U privitku: 

1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ 

2. Dopis provedenog postupka nadzora nad zakonitošću Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ 

od  strane Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, 

KLASA:601-01/22-02/1, URBROJ:2170-05/13-22-28 od 24.studenog 2022.godine. 

 

       S poštovanjem, 

 

                                                                                          

       

mailto:vrtic.cavlic@ri.t-com.hr
tel:051/259-550




Dječji vrtić „Čavlić“ 

Čavja 49, 51219 Čavle 

 

KLASA:601-01/22-01/71 

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

 

U Čavlima, 30.studenog 2022.godine 

 

 

I. Izmjene i dopune STATUTA DJEČJEG VRTIĆA „ČAVLIĆ“ 

 

I. 

Sukladno provedenom postupku nadzora nad zakonitošću Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“, 

KLASA: 601-02/22-02/1, URBROJ: 2170-05/13-22-28 od 24.studenog 2022.godine Upravnog 

odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko- goranske županije, Dječji vrtić „Čavlić“ pristupa 

ispravku i usklađivanju odredbi članka 52., 53., 66. i 67. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ s 

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

98/2019. i 57/2022.). Provedenim postupkom nadzora nad zakonitošću, naložene su izmjene 

Statuta koje obuhvaćaju taksativno navesti uvjete za imenovanje ravnatelja, dopuniti krug 

radnika u Vrtiću, taksativno navesti uvjete za obavljanje poslova odgojitelja i ostalih radnika u 

Vrtiću kako sljedi: 

 

1. U članku 52., stavku 3. iza riječi „razrješava“ dodaju se riječi: „izvršno tijelo“, a riječ 

„Osnivač“ zamjenjuje se riječju „Osnivača“. 

 

2. Članak 53. mijenja se u cijelosti i glasi: 

 

„Članak 53. 

(1) Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:  

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

suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij ili 

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili 

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je 

stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, 

- položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno važećim 

zakonskim propisima koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje. 

- najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome 

mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika. 

(2) Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću 

postoje zapreke, sukladno važećim zakonskim propisima koji uređuju predškolski odgoj 

i obrazovanje. 

(3) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje upravno vijeće.  

(4) Ravnatelj se imenuje na pet godina i ista osoba može biti ponovno imenovana. 

(5) Natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. 

(6) Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Vrtića, u Narodnim novinama te na drugi 

način sukladno propisima  i ne može trajati kraće od osam dana. 



 

(7) U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se 

imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje 

kandidat uz prijavu treba priložiti. 

(8) Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od 

isteka roka za podnošenje prijava.“ 

 

3. Članku 55. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase: 

„(2) Osobi imenovanoj za ravnatelja Vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o 

radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u Vrtiću nakon 

isteka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen 

ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

(3) Osoba imenovana za ravnatelja pravo iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje 

najduže do isteka dva uzastopna mandata. 

(4) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove sukladno stavku 2. 

ovoga članka zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.“ 

 

4. Članak 66. mijenja se u potpunosti i glasi: 

 

„Članak 66. 

(1) U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene 

zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni 

suradnik (pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog)  te 

medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

(2) Osim odgojno – obrazovnih radnika, u dječjem vrtiću rade i druge osobe koje ne 

sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu već rade na administrativno-tehničkim i 

pomoćnim poslovima (u daljnjem tekstu: ostali radnici). 

(3) Odgojno – obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu 

i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za 

obavljanje poslova. 

(4) Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno – obrazovnih radnika te razinu i vrstu 

obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću propisuje ministar nadležan za obrazovanje 

pravilnikom.“ 

 

5. Članak 67. mijenja se u potpunosti i glasi: 

 

„Članak 67. 

(1) Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu 

školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome 

mjestu odgojitelja, a koji može biti: 

                  a) preddiplomski sveučilišni studij, 

       b) preddiplomski stručni studij, 

                 c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 

                 d) diplomski sveučilišni studij, 

                 e) specijalistički diplomski stručni studij. 

             (2) Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski       

sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste. 

  (3) Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila 

preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena 

viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba 

koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.“ 



 

 

II. 

Ostali članci ostaju nepromijenjeni. 

 

 

 

               
 

    

         
 



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 19. prosinca 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti 

na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić 
 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čavlić donesenog 

na sjednici Upravnog vijeća od 5. prosinca 2022. g., KLASA: 601-01/22-01/72, URBROJ: 2170/01-54-02-

22-1. 

 

Prijedlog I. izmjene i dopune Statuta 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 19. prosinca 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o davanju prethodne suglasnosti javnoj ustanovi Dječjem vrtiću 

Čavlić na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čavlić 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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