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Predmet:  Zaključci o davanju prethodne suglasnosti na  

     Statute Dječjeg vrtića Maslačak i Dječjeg vrtića Vrtuljak      
 

- prijedlog, dostavlja se 

 

1. PRAVNI TEMELJ 
čl. 53. st. 1. i čl. 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 40. st. 1. i 2. i 
41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), čl. 22. 
Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 
07/14, 01/18, 2/20, 1/21) 
 

2. OBRAZLOŽENJE 
Upravna vijeća Dječjeg vrtića Maslačak i Dječjeg vrtića Vrtuljak usvojila su prijedloge novih Statuta 
koje su ravnateljice Dječjih vrtića dostavile Gradu Zaprešiću kao osnivaču radi dobivanja prethodne 
suglasnosti. 

 
Statutima se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje 
pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjih vrtića, javnost rada te druga 
pitanja važna za obavljanje njihovih djelatnosti i poslovanja. 

 
Glavni razlog donošenja novih Statuta je usklađenje s izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju koje su na snazi od svibnja ove godine, od kojih u nastavku navodimo najvažnije: 

 

• Mijenja se tijelo koje imenuje ravnatelja dječjeg vrtića (umjesto predstavničkog tijela 
imenuje ga izvršno tijelo osnivača), kao i razdoblje na koje se ravnatelj imenuje (umjesto 
dosadašnjeg četverogodišnjeg mandata ravnatelj se sada imenuje na mandat od pet 
godina). Osobama imenovanima za ravnatelja dječjeg vrtića koje su prije imenovanja 
imale ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog 
suradnika, nakon isteka mandata osigurava se mogućnost povratka na prethodno radno 
mjesto, ali najdulje do isteka dva uzastopna mandata.  

• Zakonska novina je i odredba prema kojoj član upravnog vijeća kojeg imenuje osnivač  
treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se 
stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik dječjeg vrtića u kojem se upravno 
vijeće imenuje. 

• Uvodi se pojam nacionalnog kurikuluma predškole kao dokument temeljem kojeg se, uz 
nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, izrađuje kurikulum dječjeg 
vrtića. Izmijenjena je i odredba o donošenju kurikuluma dječjih vrtića – umjesto do 30. 
rujna tekuće pedagoške godine, donosi se u pravilu svakih 5 godina. 

 



 

Osim navedenog, odredbe predloženog teksta Statuta koje se odnose na računovodstveno i 
financijsko poslovanje usklađene su sa Zakonom o proračunu (144/21) koji je na snazi od 1.1.2022. 
godine te su kunski novčani iznosi prikazani i u eurima. 

 

3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKLJUČKA 
Za provođenje predloženih Zaključka nije potrebno osigurati financijska sredstva. 
 

Temeljem navedenog predlaže se Gradskom vijeću donošenje: 

• Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak 

• Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vrtuljak 
    

 

                                                       
          

Prilozi:  

1. Prijedlog Statuta DV Maslačak 

2. Prijedlog Statuta DV Vrtuljak 
3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta DV Maslačak 
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta DV Vrtuljak 


