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 Na temelju ĉlanka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“  broj 10/97, 107/07 i 94/13) i ĉlanka 53. Statuta Djeĉjeg vrtića Carić, Novalja,  

Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivaĉa KLASA: 012-02/19-01/02 URBROJ: 

2125/06-02-19-3 od 19. rujna 2019.godine na sjednici odrţanoj 30. rujna 2019.godine  

donijelo je  

 

 

S T A T U T 

D J E Č J E G  V R T I Ć A  C A R I Ć 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 
 

Ovim se Statutom ureĊuje ustroj Djeĉjega vrtića “Carić”, Novalja (u daljem tekstu: 

Djeĉji vrtić), status, naziv i sjedište Djeĉjega vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost 

za obveze, djelatnost Djeĉjega vrtića, vrsta i trajanje pojedinih programa, uvjeti i naĉin 

davanja usluga, radno vrijeme Djeĉjega vrtića, ovlasti i naĉin odluĉivanja pojedinih tijela u 

upravljanju Djeĉjim vrtićem, djelokrug i naĉin rada struĉnih tijela, naĉin donošenja općih 

akata, javnost rada te druga pitanja vaţna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Djeĉjega 

vrtića. 

Rijeĉi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno znaĉenje, odnose se 

jednako na muški i ţenski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Ĉlanak 2. 

 

  Djeĉji vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljem tekstu: predškolski odgoj) 

ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

predškolske dobi u skladu s razvojnim svojstvima i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, 

vjerskim i drugim potrebama obitelji. 

Na osnovi javnih ovlasti, a u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, Djeĉji 

vrtić obavlja sljedeće poslove: 

         – upis i ispis djece s voĊenjem odgovarajuće dokumentacije, 

         – izdavanje potvrda i mišljenja, 

         – upisivanje podataka o Djeĉjem vrtiću u zajedniĉki elektroniĉki upisnik. 

 

Ĉlanak 3. 

           Osnivaĉ  i vlasnik Djeĉjega vrtića je Grad Novalja (u daljem tekstu: Osnivaĉ). 
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II. NAZIV I SJEDIŠTE 

Ĉlanak 4. 

 

           Djeĉji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod 

nazivom: Grad Novalja Djeĉji vrtić “Carić”. 

             Sjedište Djeĉjega vrtića je u Novalji, Zeleni put 3. 

 Djeĉji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar. 

 

 Ĉlanak 5. 

           Djeĉji vrtić moţe promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivaĉa. 

Ĉlanak 6. 

           Naziv Djeĉjega vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište. 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

Ĉlanak 7. 

            Djeĉji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Djeĉjega vrtića, predstavlja i zastupa 

Djeĉji vrtić  te poduzima sve pravne radnje u ime i za raĉun Djeĉjega vrtića sukladno zakonu i 

ovom Statutu.  

Ravnatelj vodi struĉni rad Djeĉjega vrtića i odgovoran je za obavljanje struĉnoga rada. 

           Ravnatelj Djeĉjega vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti 

upisanih u sudski registar, osim: 

          – nastupati kao druga ugovorna strana i s Djeĉjim vrtićem zakljuĉivati ugovore u svoje 

ime i za svoj raĉun, u svoje ime, a za raĉun druge osobe ili u ime i za raĉun drugih osoba, 

          – zakljuĉivati ugovore o izvedbi investicijskih radova i o nabavi opreme te o nabavi 

osnovnih sredstava i ostale imovine ĉija pojedinaĉna vrijednost prelazi  40.000,00 kn, 

Za zakljuĉivanje ugovora navedenih u stavku 4. alineji 1. ovoga ĉlanka 

ravnatelju treba posebna ovlast Osnivaĉa. 

           Za iznose veće od iznosa navedena u stavku 4. alineji 2. ovoga ĉlanka ravnatelj je 

ovlašten zakljuĉiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće. 

 

Ĉlanak 8. 

Ravnatelj moţe dati punomoć drugoj osobi da zastupa Djeĉji vrtić u pravnom prometu 

u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojima se ureĊuju obvezni odnosi. 

Ĉlanak 9. 

U radu i poslovanju Djeĉji vrtić koristi dvije vrste peĉata i štambilj. 

Peĉat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, s grbom 

Republike Hrvatske u sredini i natpisom uz rub, s gornje strane „REPUBLIKA 

HRVATSKA“, a s donje strane naziv i sjedište Djeĉjeg vrtića. 
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Peĉat okruglog oblika, promjera 20 mm i 35 mm, koji sadrţi naziv i sjedište Djeĉjeg 

vrtića. 

Štambilj ĉetvrtastog oblika duţine 50 mm i širine 15 mm, koji sadrţi naziv i sjedište 

Djeĉjeg vrtića. 

 

Ĉlanak 10. 

Peĉatom iz ĉlanka 9. stavak 2. ovjeravaju se isprave i akti koje Djeĉji vrtić donosi u 

okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

Peĉat iz ĉlanka 9. stavak 3. rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i 

ovjeravanje pismena koja nemaju obiljeţja akata iz stavka 1. ovoga ĉlanka. 

Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Djeĉjeg vrtića. 

O broju, uporabi i ĉuvanju peĉata i štambilja odluĉuje ravnatelj. 
 

IV. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE 

Ĉlanak 11. 

           Imovinu Djeĉjega vrtića ĉine stvari, prava i novĉana sredstva. 

           Imovinom raspolaţe Djeĉji vrtić pod uvjetima i na naĉin propisan zakonom, drugim 

propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom. 

          Imovinu Djeĉjega vrtića ĉine sredstva za rad koja je pribavio  Osnivaĉ, steĉena 

pruţanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. 

 

Ĉlanak 12. 

          Ako Djeĉji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, duţan je uporabiti tu dobit 

za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju 

zakona. 

          O raspodjeli dobiti Djeĉjega vrtića moţe odluĉivati i Osnivaĉ sukladno zakonu. 

 

Ĉlanak 13. 

          Za obveze u pravnom prometu Djeĉji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Osnivaĉ solidarno i neograniĉeno odgovara za obveze Djeĉjega vrtića. 

 Ĉlanak 14. 

          Djeĉji vrtić ne smije bez suglasnosti Osnivaĉa: 

           –  steći, opteretiti ili otuĊiti nekretninu, 

           –  steći, opteretiti ili otuĊiti pokretnu imovinu kojoj pojedinaĉna vrijednost prelazi   

          40.000,00  kn, 

           –   dati u zakup objekte i prostore Djeĉjega vrtića, 

           –   mijenjati namjenu objekata i prostora, 

           –   promijeniti djelatnost, 

           –   osnovati drugu pravnu osobu. 
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V. DJELATNOST DJEČJEGA VRTIĆA 

Ĉlanak 15. 

          Djelatnost Djeĉjeg vrtića je rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruje po 

odreĊenim programima. 

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju 

nacionalnoga kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: nacionalni 

kurikulum) i Kurikuluma Djeĉjega vrtića. 

          Nacionalni kurikulum donosi ministar ovlašten za obrazovanje, a Kurikulum Djeĉjega 

vrtića donosi upravno vijeće djeĉjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine. 

Kurikulumom Djeĉjega vrtića utvrĊuju se: program, namjena programa, nositelji programa, 

naĉin ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i naĉin vrjednovanja. 

 

Ĉlanak 16. 

           U Djeĉjem vrtiću ostvaruju se: 

          – redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i  

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su  prilagoĊeni djeĉjim razvojnim  

potrebama  te njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

           –  programi predškole – koji su integrirani u redovite programe –  obvezatni su  za svu 

djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a njihove sadrţaje i trajanje propisuje 

ministar ovlašten za obrazovanje, 

            – program vjerskog sadrţaja. 

           Sve navedene programe Djeĉji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta. 
 

Ĉlanak 17. 

           Djeĉji vrtić obavlja djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja kao javnu sluţbu. 

Ĉlanak 18. 

           Djeĉji vrtić moţe mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Osnivaĉa. 

Ĉlanak 19. 

           Djeĉji vrtić duţan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost 

Osnivaĉa, a u skladu s propisanim pedagoškim standardom predškolskoga odgoja. 

Ĉlanak 20. 

Djeĉji vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjega plana i programa rada koji se 

donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. 

           Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Djeĉjega 

vrtića do 30. rujna za tekuću godinu. 

 Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnoga rada, 

programe zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi i druge programe 

koji se ostvaruju u dogovoru s roditeljima djece, naĉine i nositelje ostvarivanja programa, 
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raspored obveza odgojitelja, struĉnih suradnika i drugih radnika te ostala pitanja vaţna za 

obavljanje djelatnosti. 

 

Ĉlanak 21. 

          Djeĉji vrtić duţan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu 

evidenciju u skladu sa zakonom. 

 

 

Ĉlanak 22. 

 

           U Djeĉjem vrtiću nije dopuštena promidţba i prodaja roba i/ili usluga koje ne sluţe 

ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske 

dobi. 
  

VI. UNUTARNJE  USTROJSTVO  I NAČIN RADA 

Ĉlanak 23. 

            Unutrašnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran naĉin rada Djeĉjega vrtića 

radi ostvarivanja djelatnosti  predškolskog odgoja. 

           Unutrašnjim ustrojem Djeĉjega vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema 

vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se postignuli primjereni rezultati rada u 

procesu predškolskog odgoja, zadovoljavanje djeĉjih potreba i interesa, te rad Djeĉjega vrtića 

kao javne sluţbe. 

           Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada  pobliţe se ureĊuje ustroj, radna 

mjesta u Djeĉjem vrtiću i rad Djeĉjega vrtića kao javne sluţbe. 

 

Ĉlanak 24. 

         Unutarnjim ustrojstvom  Djeĉjega vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti  

predškolskog odgoja usklaĊenim obavljanjem pedagoških, pravnih, administrativnih, 

raĉunovodstveno-financijskih i pomoćno-tehniĉkih poslova. 

Ĉlanak 25. 

U Djeĉjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom 

rasporeĊenom u skupine  poludnevnoga i cjelodnevnoga   boravka. 

Programi iz stavka 1. ovoga ĉlanka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom  

pedagoškom standardu ranoga i predškolskoga odgoja. 

 

Ĉlanak 26. 

U Djeĉjem vrtiću rad s djecom organizira se u jasliĉnim i vrtićnim odgojnim 

skupinama.  

Djelatnost Djeĉjeg vrtića je rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruje po 

odreĊenim programima. 

Broj odgojnih skupina te broj i dob djece u njima, veliĉinu prostorije za dnevni 

boravak, normative opreme  te  normativ neposrednoga rada odgojiteljica u odgojnoj skupini 

odreĊuju se u skladu s Drţavnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 
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           Ĉlanak 27. 

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece te socijalne skrbi 

ostvaruju se sukladno odlukama ovlaštenih ministarstava. 

Ĉlanak 28. 

Pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i 

socijalnim radom s djecom i u odgojnim skupinama i na razini Djeĉjega vrtića, radi 

zadovoljavanja potreba i interesa te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakoga 

djeteta, kao dopuna obiteljskoga odgoja, u suradnji s roditeljima i neposrednim djeĉjim 

okruţjem. 

Ĉlanak 29. 

Pravni, administrativni i raĉunovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi 

ostvarivanja djelatnosti Djeĉjega vrtića i njegova poslovanja kao javne sluţbe, voĊenje 

propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanje prava djece i roditelja, javnosti rada 

Djeĉjega vrtića, obavljanje raĉunovodstveno-financijskih i drugih administrativnih poslova 

potrebnih za rad i poslovanje Djeĉjega vrtića te ostvarivanje prava i obveza zaposlenika 

Djeĉjega vrtića. 

Ĉlanak 30. 

  Pomoćno-tehniĉkim poslovima osiguravaju se primjereni tehniĉki i drugi uvjeti za 

ostvarivanje plana i programa te drugi uvjeti za rad i poslovanje Djeĉjega vrtića u skladu s 

propisanim standardima predškolskog odgoja. 

Ĉlanak 31. 

Tjedno radno vrijeme Djeĉjega vrtića rasporeĊuje se prema potrebama ostvarivanja 

djelatnosti te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, graĊana i drugih pravnih 

osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u 

skladu s odlukom Osnivaĉa. 

Radno vrijeme za djecu u posebnom programu odreĊuje se sukladno vrsti, sadrţaju i 

trajanju toga programa. 

Dnevni odmor zaposlenika Djeĉjega vrtića organizira se tako da se osigurava 

ostvarivanje programa, nadzor nad djecom te mogući kontakt sa strankama. 

 

Ĉlanak 32. 

 Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad 

sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece i drugim graĊanima utvrĊuje se 

Godišnjim planom i programom rada, u  skladu s odlukama Osnivaĉa i općim aktima 

Djeĉjega vrtića. 

Djeĉji vrtić je duţan, putem  sredstava javnog priopćavanja, na svojoj oglasnoj ploĉi i 

na drugi prikladan naĉin obavijestiti javnost o radnom odnosno uredovnom vremenu. 
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VII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM 

Ĉlanak 33. 

Djeĉjim vrtićem upravlja peteroĉlano Upravno vijeće, od ĉega Osnivaĉ imenuje tri 

ĉlana iz reda javnih djelatnika, jednoga ĉlana biraju roditelji odnosno skrbnici djece korisnika 

usluga, a jedan ĉlan se bira izmeĊu odgajatelja i struĉnih suradnika Djeĉjega vrtića. 

            Mandat ĉlanova Upravnoga vijeća Djeĉjega vrtića traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 34. 

          Ĉlan Upravnoga vijeća iz reda roditelja bira se na roditeljskom sastanku koji u tu svrhu 

saziva ravnatelj. Svaki roditelj odnosno skrbnik moţe predloţiti ili biti predloţen za ĉlana 

Upravnoga vijeća odnosno istaknuti svoju kandidaturu. O predloţenim kandidatima glasuje se 

javnim dizanjem ruke. Za ĉlana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći 

broj glasova nazoĉnih roditelja odnosno skrbnika. 

           

Ĉlanak 35. 

          Kandidate za ĉlanove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i struĉnih suradnika mogu 

predlagati svi ĉlanovi Odgojiteljskog vijeća. Svaki odgojitelj i struĉni suradnik moţe istaknuti 

svoju kandidaturu. Glasovanje radi utvrĊivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem 

ruku. 

Ĉlanak 36. 

 Izbor kandidata za ĉlana Upravnog vijeća obavlja se na sjednici Odgojiteljskog vijeća. 

 

Ĉlanak 37. 

 

 Kandidatom se smatra svaki odgojitelj ili struĉni suradnik koji je prihvatio kandidaturu 

ili koji je istaknuo svoju kandidaturu. Kao kandidat za ĉlana Upravnog vijeća, utvrĊen je svaki 

odgojitelj ili struĉni suradnik za kojeg se izjasni natpoloviĉna većina nazoĉnih ĉlanova 

Odgojiteljskog vijeća. 

 

Ĉlanak 38. 

 

 Na temelju rezultata glasovanja utvrĊuje se lista kandidata za Upravno vijeće. 

Kandidati se u listu unose abecednim redom.  

 

Ĉlanak 39. 

 

 Lista kandidata dostavlja se Izbornom povjerenstvu. Izborno povjerenstvo ima 

predsjednika i dva ĉlana koje imenuje Odgojiteljsko vijeće. U Izbornu komisiju ne moţe biti 

imenovana osoba koja je kandidat za ĉlana Upravnog vijeća. 

 

Ĉlanak 40. 

 

 Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz liste kandidata sastavlja izbornu listu. 

 U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom. 
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Ĉlanak 41. 

 

 Nakon utvrĊivanje izborne liste izborno povjerenstvo izraĊuje glasaĉke listiće. Broj 

glasaĉkih listića mora biti jednak broju nazoĉnih ĉlanova Odgojiteljskog vijeća. 

 

Ĉlanak 42. 

 Glasovanje je tajno. 

 Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpoloviĉna većina ĉlanova 

Odgojiteljskog vijeća. 

 Glasovanje se odvija u posebnoj prostoriji. 

 Glasovanju moraju biti nazoĉni svi ĉlanovi izbornog povjerenstva. 

 

Ĉlanak 43. 

 

 Kad biraĉ uĊe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva 

upisuje biraĉa u popis biraĉa, daje mu glasaĉki listić i objašnjava mu naĉin glasovanja. 

 Na glasaĉkom listiću biraĉ oznaĉava kandidata za kojega glasuje tako da zaokruţi 

redeni broj ispred njegova imena.  

 

Ĉlanak 44. 

 

 Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo sastavlju listu s imenima kandidata 

prema broju dobivenih glasova. 

 S listom iz stavka 1. ovog ĉlanka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje 

Odgojiteljsko vijeće. 

 Odgojiteljsko vijeće moţe listu prihvatiti ili odbiti.  

 Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo 

povrede postupka ili propusta povjerenstva. 

 Kada Odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se ĉlan Upravnog vijeća.  

 Za ĉlana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 

 Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te 

kandidate ponavlja, sve dok jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova.  

 

Ĉlanak 45. 

 Prihvaćena lista s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova objavljuje se na 

oglasnoj ploĉi Djeĉjeg vrtića.  

 

Ĉlanak 46. 
 

           Nakon imenovanja odnosno izbora ĉlanova Upravnog vijeća saziva se prva 

(konstituirajuća) sjednica Upravnoga vijeća. 

           Prvu sjednicu novoizabranog Upravnoga vijeća saziva  ravnatelj. 

           Na prvoj sjednici verificiraju se mandati imenovanih odnosno izabranih ĉlanova 

Upravnoga vijeća. 

           Na prvoj sjednici bira se predsjednik Upravnoga vijeća. 

 Za predsjednika Upravnog vijeća moţe se izabrati svaki ĉlan Upravnog vijeća. 

 Predsjednik Upravnog vijeća bira se na ĉetiri godine. 
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Ĉlanak 47. 

 

 Ako nekom od ĉlanova Upravnog vijeća izvanredno prestane mandat, provodi se 

dopunsko imenovanje odnosno izbori. 

 U sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka imenovanje odnosno izbori moraju se provesti u 

roku od 30 dana. 

 Mandat ĉlana Upravnog vijeća imenovanog odnosno izabranog na dopunskim 

izborima traje do isteka vremena na koje je bio imenova odnosno izabran ĉlan kojem je 

prestao mandat.  

 

Ĉlanak 48. 

 

 Na dopunske izbore iz ĉlanka 47. ovog Statuta za ĉlana Upravnog vijeća iz reda 

odgojitelja i struĉnih suradnika primjenjuju se ĉlanci 35. do 45. ovog Statuta, a za ĉlana 

Upravnog vijeća iz reda odgojitelja ĉlanak 34. ovog Statuta. 

 

Ĉlanak 49. 

 

 Ĉlan Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i struĉnih suradnika odnosno reda roditelja 

moţe se opozvati. 

 Ĉlan Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog ĉlanka opozvat će se ako trajnije ne obavlja 

duţnosti ili je ne obavlja u skladu s funkcijom ĉlana Upravnog vijeća. 

 Prijedlog za opoziv ĉlana Upravnog vijeća moţe dati najmanje desetina ĉlanova 

Odgojiteljskog vijeća odnosno roditelja. 

 Odluku o opozivu donosi Odgojiteljsko vijeće odnosno roditelji. 

 

Ĉlanak 50. 

 

 Ĉlanovi Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i struĉnih suradnika odnosno roditelja 

obvezatno se opozivaju ili razrješavaju: 

- ako sami to zatraţe, 

- ako postupe suprotno Ustavu, Zakonu i ovom Statutu, 

- ako ne poduzimaju mjere ili ne obavljaju poslove za koje su zaduţeni kao ĉlanovi 

Upravnog vijeća, 

- ako ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju duţnosti ĉlana Upravnog vijeća, nisu 

nazoĉni na sjednicama ili se neodgovorno odnose prema svojim obvezama, 

- ako prestanu biti ĉlanovi odgojiteljskog vijeća. 

 

                                                     Ĉlanak 51. 

 

 Upravno vijeće moţe pravovaljano odluĉivati ako je na sjednici nazoĉna natpoloviĉna 

većina ĉlanova.  

 Ĉlanovi Upravnog vijeća o svojim pitanjima iz svoje nadleţnosti odluĉuju zajedniĉki.  

 Na sjednicama Upravnog vijeća odluĉuje se javnim glasovanjem. Glasovati se moţe i 

tajno. Tajno se glasuje ako je to odreĊeno zakonom ili ako Upravno vijeće odluĉi da se o 

pojedinim pitanjima glasuje tajno.  

 Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina nazoĉnih 

ĉlanova. 
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Ĉlanak 52. 

 

 Naĉin rada Upravnog vijeća ureĊuje se Poslovnikom.  

 

 Ĉlanak 53. 

           Upravno vijeće: 

 

1. na prijedlog ravnatelja donosi: 

- Godišnji plan i program rada Djeĉjega vrtića, 

- Izvješće o ostvarivanju Godišnjega plana i programa Djeĉjega vrtića, 

- financijski plan i financijska izvješća Djeĉjega vrtića, 

- opće akte ustvrĊene ovim Statutom i zakonom, 

- odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika osim za zasnivanje radnog odnosa na 

             odreĊeno vrijeme do 60 dana, o ĉemu odluĉuje ravnatelj, 

-  odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenika, 

-  kurikulum Djeĉjeg vrtića; 

2. uz suglasnost Osnivaĉa donosi i odluĉuje: 

- Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada, 

- plan upisa djece u tekućoj pedagoškoj godini, 

- o stjecanju, opterećivanju ili otuĊivanju nekretnina, 

- o stjecanju, opterećivanju ili otuĊivanju pokretne imovine ĉija pojedinaĉna vrijednost 

prelazi 40.000,00 kn 

- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama Osnivaĉa, 

- o promjeni djelatnosti Djeĉjega vrtića, 

- o davanju u zakup objekata i prostora Djeĉjega vrtića ili mijenjanju njihove namjene, 

- o osnutku druge pravne osobe; 

3.   odluĉuje: 

- o ravnateljevim izvješćima o radu Djeĉjega vrtića. 

- o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Djeĉjega vrtića, 

- o ţalbama roditelja odnosno skrbnika djece, 

- o pojedinim pravima zaposlenika u drugostupanjskom postupku, ako zakonom ili 

drugim propisom nije drukĉije odreĊeno 

- o drugim pitanjima predviĊenim općim aktima Djeĉjega vrtića; 

4. predlaţe Osnivaĉu: 

- promjenu naziva i sjedišta Djeĉjega vrtića, 

- statusne promjene Djeĉjega vrtića; 

 

5.    podnosi Osnivaĉu: 

- izvješće o radu Djeĉjega vrtića; 

6.   razmatra: 

- predstavke i prijedloge graĊana o pitanjima od interesa za rad Djeĉjega vrtića, 

- rezultate odgojno-obrazovnog rada u Djeĉjem vrtiću; 

 

7. predlaţe ravnatelju: 

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Djeĉjega vrtića, 
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- osnovne smjernice za rad i poslovanje Djeĉjega vrtića; 

8. imenuje: 

- osobu koja zamjenjuje ravnatelja u sluĉaju privremene sprijeĉenosti. 

        Upravno vijeće razmatra i odluĉuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim 

Statutom i drugim općim aktima Djeĉjega vrtića.                                                                
 

VIII. RAVNATELJ DJEČJEGA VRTIĆA 

Ĉlanak 54. 

           Ravnatelj je poslovodni i struĉni voditelj Djeĉjega vrtića. 

 Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Djeĉjega vrtića, predstavlja i zastupa 

Djeĉji vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za raĉun Djeĉjega vrtića, odgovara za 

zakonitost rada Djeĉjega vrtića, predlaţe Godišnji plan i program rada Djeĉjega vrtića, 

predlaţe Izvješće o ostvarivanju Godišnjega plana i programa rada Djeĉjega vrtića, provodi 

odluke Upravnoga vijeća, samostalno donosi odluke  u svezi s radom i poslovanjem Djeĉjega 

vrtića iz svoga djelokruga, odluku o zasnivanjui prestanku radnog odnosa donosi upravno 

vijeće na prijedlog ravnatelja, osim u sluĉaju neodgodivih poslova, ali ne dulje od 60 dana, o 

ĉemu odluĉuje sam ravnatelj, potpisuje ugovore o radu i druge akte Djeĉjega vrtića, podnosi 

izvješće Upravnom vijeću i drugim ovlaštenim tijelima o radu i poslovanju Djeĉjega vrtića, 

organizira rad i obavlja raspored zaposlenika, odobrava sluţbena putovanja i druga izbivanja s 

posla zaposlenika Djeĉjega vrtića, osniva struĉne skupine kao pomoćna tijela u radu Djeĉjega 

vrtića te obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima 

Djeĉjega vrtića. 
                     

Ĉlanak 55. 

 U sastavu svojih ovlasti, ravnatelj moţe drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu 

punomoć za zastupanje u pravnom prometu. 

 Sadrţaj i trajanje punomoći odreĊuje ravnatelj. 

           O izdavanju generalne punomoći  ravnatelj je duţan izvijestiti Upravno vijeće. 

 

Ĉlanak 56. 

           Ravnatelja Djeĉjega vrtića, u sluĉaju privremene sprijeĉenosti u obavljanju 

ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova  ĉlanova Odgojiteljskoga vijeća. 

           Osobu iz stavka 1. ovoga ĉlanka imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. 

           Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duţnost obavljati one poslove ravnatelja 

ĉije se izvršenje ne moţe odgaĊati do ravnateljeva povratka. 

 

Ĉlanak 57. 

           Za ravnatelja Djeĉjega vrtića moţe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za 

odgojitelja ili struĉnoga suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staţa u djelatnosti 

predškolskog odgoja. 

           Ravnatelja imenuje i razrješuje Osnivaĉ. 

           Ravnatelj se imenuje na ĉetiri godine. Ista osoba moţe biti ponovo imenovana. 
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IX. STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEGA VRTIĆA 

 

Ĉlanak 58. 

              Odgojitelji, struĉni suradnici i viša medicinska sestra ĉine odgojiteljsko vijeće. 

            Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrĊivanju plana i programa rada Djeĉjega vrtića, 

prati ostvarivanje plana i programa rada, raspravlja i odluĉuje o struĉnim pitanjima rada, 

potiĉe i promiĉe struĉni rad te obavlja i druge struĉne poslove utvrĊene zakonom, ovim 

Statutom i drugim općim aktima Djeĉjega vrtića. 
 

Ĉlanak 59. 

           Odgojiteljskim vijećem predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. 

          Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. 

           Odluke se donose većinom glasova ukupnoga broja ĉlanova odgojiteljskoga vijeća. 

           Sjednice odgojiteljskoga vijeća obvezne su za sve njegove ĉlanove. 

           Sjednice odgojiteljskoga vijeća odrţavaju se prema potrebi, a najmanje ĉetiri puta u 

pedagoškoj godini. 

           Na sjednicama se vodi zapisnik, kojega  potpisuje predsjedavajući i zapisniĉar. 

 

X. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE 

Ĉlanak 60. 

          Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i naobrazbe, Djeĉji vrtić 

suraĊuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga. 

           Suradnja Djeĉjega vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se 

individualnim razgovorima, skupnim sastancima i na druge naĉine. 

           Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Djeĉjim vrtićem na naĉin 

utvrĊen zakonom i ovim Statutom. 

 

Ĉlanak 61. 

          Roditelji odnosno skrbnici djece duţni su pratiti rad s djecom i njihovo napredovanje, 

te se odazvati pozivima iz Djeĉjega vrtića i s njim suraĊivati. 

Ĉlanak 62. 

           Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece te suradnja s Djeĉjim 

vrtićem pobliţe je ureĊena posebnim pravilnikom. 

XI. FINANCIJSKO   POSLOVANJE 

Ĉlanak 63. 

          Financijsko poslovanje Djeĉjega vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i propisima. 
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Ĉlanak 64. 

          Djeĉji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivaĉa, prodajom usluga na trţištu te iz 

drugih izvora u skladu sa zakonom. 

          Djeĉji vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika djece koja pohaĊaju Djeĉji 

vrtić sukladno mjerilima koje utvrĊuje Osnivaĉ. 

          Dio sredstava za programe javnih potreba u podruĉju predškolskog odgoja osigurava 

se u drţavnom proraĉunu. 

           Javnim potrebama u podruĉju predškolskog odgoja smatraju se programi odgoja i 

obrazovanja: 

         – za djecu s teškoćama u razvoju, 

         – za darovitu djecu, 

         – za djecu predškolske dobi hrvatskih graĊana u inozemstvu, 

         – za djecu predškolske dobi pripadnika etniĉkih i nacionalnih zajednica ili manjina, 

         – program predškole. 

         Naĉin raspolaganja sredstvima iz drţavnoga proraĉuna i mjerila za sufinanciranje 

pojedinih navedenih programa odgoja i obrazovanja propisuje ministar ovlašten za 

obrazovanje. 

 

Ĉlanak 65. 

          Raĉunovodstveno i knjigovodstveno poslovanje, evidenciju financijskog poslovanja i 

sredstava vodi osnivaĉ. 

Ĉlanak 66. 

           Djeĉji vrtić za svaku godinu donosi financijski plan i financijska izvješća. 

           Ukoliko se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca 

tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca. 

 

Ĉlanak 67. 

         Naredbodavatelj za izvršenje financijskoga plana je ravnatelj Djeĉjega vrtića. 

XII. OPĆI AKTI DJEČJEGA VRTIĆA 

Ĉlanak 68. 

        Djeĉji vrtić ima sljedeće opće akte: 

        – Statut, 

        – Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada, 

        – Pravilnik o zaštiti od poţara, 

        – Poslovnik Upravnoga vijeća, 

        – Poslovnik Odgojiteljskoga vijeća, 

        – Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

       – druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na 

temelju zakona i sukladno ovom Statutu. 
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Ĉlanak 69. 

         Ravnatelj Djeĉjega vrtića duţan je Uredu drţavne uprave u Liĉko-senjskoj ţupaniji u 

roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti na uvid Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

i naĉinu rada. 

Ĉlanak 70. 

         Opći akti Djeĉjega vrtića stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj 

ploĉi Djeĉjega vrtića. 

         Iznimno od stavka 1. ovog ĉlanka, zbog opravdanog razloga, opći akti mogu stupiti na 

snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploĉi Djeĉjeg vrtića. 
 

XIII. RADNI ODNOSI 

Ĉlanak 71. 

         Radni odnosi u Djeĉjem vrtiću ureĊuju se sukladno propisima koji ureĊuju podruĉje 

predškolskog odgoja, općim propisima o radu i sukladno kolektivnom ugovoru. 

Ĉlanak 72. 

         Pravni i struĉni poslovi te poslovi u svezi s radnim odnosima  obavljaju se ugovorom o 

radu. 

XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM 

Ĉlanak 73. 

          Sindikalno organiziranje u Djeĉjem vrtiću je slobodno. 

          Djeĉji vrtić je duţan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te za ostvarivanje 

njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 

          Ravnatelj i Upravno vijeće duţni su osigurati potrebnu pomoć za rad sindikalne 

podruţnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti u skladu sa zakonom i 

kolektivnim ugovorom. 

          U sluĉaju štrajka, štrajkaški odbor, ravnatelj Djeĉjega vrtića i Upravno vijeće duţni su 

osigurati za djecu odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu i skrb. 

 

Ĉlanak 74. 

         Sindikalna podruţnica moţe podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, 

mišljenje primjedbe glede ostvarivanja prava zaposlenika i zaštite tih prava. 

          Ravnatelj i Upravno vijeće duţni su se oĉitovati o navedenim podnescima i izvjestiti 

sindikalnu podruţnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i 

kolektivnom ugovoru. 
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Ĉlanak 75. 

          Upravno vijeće, kad rješava i odluĉuje o ostvarivanju prava zaposlenika i njihovim 

zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenoga predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi 

stajališta te predlagati odluke i zakljuĉke radi zaštite ĉlana sindikata. 

XV. JAVNOST RADA 

Ĉlanak 76. 

 Rad Djeĉjega vrtića je javan. 

           Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i naĉinu rada Djeĉjega vrtića kao javne 

sluţbe na oglasnoj ploĉi Djeĉjega vrtića, kao i davanjem informacija u sredstvima javnog 

priopćavanja, upoznaju se javnost odnosno roditelji, skrbnici, graĊani i druge pravne osobe s 

organizacijom rada Djeĉjega vrtića, uvjetima i naĉinom ostvarivanja programa rada Djeĉjega 

vrtića, cijenama usluga Djeĉjega vrtića te radom Djeĉjega vrtića kao javne ustanove. 

        

Ĉlanak 77. 

          Djeĉji vrtić je duţan: 

– odmah ili iznimno, u primjerenu roku dati  svakom korisniku na njegov zahtjev obavijest o 

uvjetima i naĉinu pruţanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne 

podatke i upute, 

– u razumnu roku davati sredstvima javnog priopćavanja, na njihov zahtjev, informacije o 

obavljanju svoje djelatnosti. 

         Djeĉji vrtić uskratit će davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona 

zakonom ili Statutom odreĊena kao sluţbena, poslovna, znanstvena ili umjetniĉka tajna te kad 

se odnosi na osobne podatke fiziĉkih osoba. 

 

Ĉlanak 78. 

         Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Djeĉjega vrtića 

sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama moţe dati samo ravnatelj ili 

zaposlenik Djeĉjega vrtića kojega ravnatelj za to ovlasti. 

 

XVI. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA 

Ĉlanak 79. 

        Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, 

podaci koje ovlašteno tijelo kao povjerljive priopći Djeĉjem vrtiću, mjere i naĉin postupanja u 

sluĉaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fiziĉke i 

tehniĉke zaštite zaposlenika i imovine Djeĉjega vrtića i druge isprave i podaci ĉije bi 

priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Djeĉjega vrtića i njegova Osnivaĉa. 
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Ĉlanak 80. 

  Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom duţni su ĉuvati svi zaposlenici 

Djeĉjega vrtića bez obzira na koji su naĉin doznali za te podatke ili isprave. 

       Obveza ĉuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Djeĉjem 

vrtiću. 

Ĉlanak 81. 

        Podatci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na oĉevid 

tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlast  proizlazi iz duţnosti 

koje obavljaju. 

Ĉlanak 82. 

        Profesionalnom tajnom smatra se sve što struĉno osoblje, kao i drugi zaposlenici 

Djeĉjega vrtića, doznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, a što bi djeci, njihovim 

roditeljima i skrbnicima javnim iznošenjem moglo na štetiti. 

Ĉlanak 83. 

        O ĉuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno se skrbi ravnatelj i druga 

ovlaštena osoba. 

       Povreda ĉuvanja profesionalne tajne predstavlja teţu povredu radne obveze. 

 
 

XVII. NADZOR 

Ĉlanak 84. 

 Nadzor nad radom Djeĉjega vrtića provode ovlaštena tijela drţavne uprave i ovlaštene 

javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 

 Ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Djeĉjega vrtića duţni su suraĊivati s 

ovlaštenim tijelima i osobama koje provodi nadzor. 
 

XVIII. PRESTANAK RADA DJEČJEGA VRTIĆA 

Ĉlanak 85. 

 Djeĉji vrtić prestaje radom pod uvjetima i na naĉin propisan Zakonom o ustanovama i 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

          Odlukom o prestanku rada Djeĉjega vrtića odreĊuje se rok i naĉin prestanka njegova 

rada te ureĊuje naĉin rasporeĊivanja djece koja su pohaĊala Djeĉji vrtić u druge odgovarajuće 

ustanove. 

 

XIX.  ZAŠTITA OKOLIŠA 

Ĉlanak 86. 

  Zaposlenici Djeĉjega vrtića imaju pravo i duţnost da, u sklopu svojih poslova i 

zadaća, poduzimaju mjere zaštite i unaprjeĊivanja okoliša. 
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         O djelatnostima koje ugroţavaju okoliš svaki zaposlenik  duţan je upozoriti ravnatelja i 

Upravno vijeće. 

          Zaposlenik moţe odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima bi nanio nenadoknadivu štetu 

okolišu. 

          Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša ĉini teţu povredu radne obveze. 

 

Ĉlanak 87. 

  Djeĉji vrtić u provedbi odgojno-obrazovnog programa posebnu pozornost posvećuje 

odgoju djece za ĉuvanje i zaštitu ĉovjekova okoliša. 

Ĉlanak 88. 

 Djeĉji vrtić samostalno ili s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima drţavne uprave i 

lokalne uprave i samouprave na svom podruĉju te drugim pravnim osobama djeluje u cilju 

oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Djeĉjega vrtića 

 Program rada Djeĉjega vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjega 

plana i programa rada Djeĉjeg vrtića. 

 

XX. OBRANA 
 

Ĉlanak 89. 

 

 U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, Djeĉji vrtić je duţan 

osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroţenosti, neovisnosti i 

jedinstvenosti Republike Hrvatske te u drugim izvanrednim okolnostima. 

XXI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Ĉlanak 90. 

 Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivaĉa. 

Ĉlanak 91. 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploĉi Djeĉjeg 

vrtića. 

Ĉlanak 92. 

 Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaţiti Statut Djeĉjeg vrtića Carić (Klasa: 

601-02/13-01/13, Urbroj:2125/41-01-13-01, od 23. prosinca 2013.g.), Odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Djeĉjeg vrtića Carić (Klasa:601-05/17-01/12, Urbroj:2125/41-02-17-03, od 

28. prosinca 2017.g.) i Statut Djeĉjeg vrtića Carić,  Novalja - proĉišćeni tekst (Klasa:012-

03/18-01/01,Urbroj:2125/41-02-18-01, od 31. sijeĉnja 2018.g.). 
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KLASA:012-03/19-01/01 

URBROJ:2125/41-02-19-04 

Novalja, 30. rujna 2019. 

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                          Silvija Hodak Tauzer, dipl. iur. 

 

 

Ovaj Statut donesen je na sjednici Upravnog vijeća dana  30. rujna 2019. godine , objavljen je 

na oglasnoj ploĉi djeĉjeg vrtića dana 30. rujna 2019. godine, a stupio je na snagu dana 8. 

listopada 2019. godine.  

 

 

                                                                 Ravnateljica 

 

 

                                                                                   Sandra Karavanić, prof. 


