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

novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak", na sjednici 

održanoj 20.12.2022., uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-

01/22-03/457, URBROJ: 251-16-04-22-36, od 8.12.2022., donijelo je 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

DJEČJEG VRTIĆA "RAZLIČAK" 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Dječjeg vrtića "Različak" od 14.1.2014., KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 

251-560-04-14-01, i Odluci o izmjenama Statuta od 22.12.2017., KLASA: 601-02/17-09/37, 

URBROJ: 251-560-04-17-01, i Odluci o izmjenama i dopunama Statuta od 30.9.2020., KLASA: 

601-02/20-02/01, URBROJ: 251-560-04-20-03, u članku 2. riječi: "zdravstvene zaštite, prehrane" 

zamjenjuju se riječima: "zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece". 

 

Članak 2. 

 

U članku 16. stavku 2. alineja 1. riječi: "zdravstvene zaštite, prehrane" zamjenjuju se 

riječima: "zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece". 

 

Članak 3. 

 

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:  

"Kurikulum Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića u pravilu svakih pet godina, a u skladu s 

potrebama moguće su njegove dopune i izmjene, a njime se utvrđuju programi i njihova namjena, 

nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i načini vrednovanja.". 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Vrtić može uz suglasnost ministarstva 

nadležnog za obrazovanje provoditi eksperimentalne kurikulume s ciljem unapređenja kvalitete 

odgojno-obrazovnog rada.". 

 

Članak 4. 

 

U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

"Pedagoška i zdravstvena dokumentacija vodi se u pisanom ili elektroničkom obliku.".                   

 

Članak 5. 

 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

"Programi zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja djece te programi socijalne skrbi 

ostvaruju se u Vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministara.". 

 

 

 



Članak 6. 

 

U članku 33. stavku 2. alineji 1. brišu se riječi: " iz reda javnih djelatnika,". 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "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 Vrtića.". 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

Članak 7. 

 

Članak 35. mijenja se i glasi: 

"Člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića biraju 

roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti. 

Poziv na sastanak roditelja za izbor člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja djece 

korisnika usluga Vrtića s naznačenim datumom, vremenom i mjestom održavanja te dnevnim 

redom sastanka, Vrtić na svojoj mrežnoj stranici i oglasnim pločama objavljuje najkasnije sedam 

dana prije održavanja sastanka. 

Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. 

Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu za člana Upravnog vijeća. 

Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku.  

Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih 

roditelja.  

Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja od  broja upisane 

djece.  

Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja djece 

korisnika usluga Vrtića dostavlja se Upravnom vijeću na narednoj sjednici, a na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Vrtića objavljuje se najkasnije sedam dana od održavanja sastanka.". 

 

 

Članak 8. 

 

Članak 36. mijenja se i glasi: 

"Članovi Odgojiteljskog vijeća biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici 

Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem. 

Za provedbu izbora na sjednici mora biti nazočan natpolovični broj članova Odgojiteljskog 

vijeća. 

Članovi Odgojiteljskog vijeća kandidate za člana Upravnog vijeća predlažu iz reda 

odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. 

Kandidatom se smatra svaki odgojitelj ili stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu za 

člana Upravnog vijeća.". 

 

 

Članak 9. 

 

U članku 37. iza stavka 1. dodaju se novi  stavci 2. i 3. koji glase:  



"Predsjednika i članove Izborne komisije predlažu i biraju članovi Odgojiteljskog vijeća 

javnim glasovanjem na sjednici istog. 

Predsjednik i članovi Izborne komisije ne mogu biti kandidati za člana Upravnog vijeća 

Vrtića.". 

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. alineja 1. mijenja se i glasi:  

"- zaprima prijedloge kandidata i javno utvrđuje listu kandidata u koju se isti unose 

abecednim redom,". 

 

Članak 10. 

 

U članku 39. stavku 2. riječi: "i na oglasnoj ploči Vrtića, a izabranom članu izdaje potvrdu 

o izboru" zamjenjuju se riječima: "te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića, a izabranom članu 

izdaje potvrdu o izboru.". 

 

 

Članak 11. 

 

U članku 43. stavku 1. točki 6. alineja 4. mijenja se i glasi: 

"- usvaja prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun 

izvršenja financijskog plana za proračunsku godinu,". 

  

 

Članak 12. 

 

U članku 44. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

"Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Tako sastavljen zapisnik sadržava 

osnovne podatke o radu Upravnog vijeća na sjednici, nazočnim i nenazočnim članovima tijela i 

drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključke, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja 

sjednice. Zapisnik potpisuju predsjedatelj sjednice i zapisničar. Odluke i zaključci iz zapisnika 

objavljuju se na mrežnoj stranici Vrtića.". 

 

 

Članak 13. 

 

Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi: "U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava 

odlučivanja, ravnatelj Vrtića. Ravnatelj Vrtića ne sudjeluje na točkama dnevnog reda sjednica na 

kojima se provodi procedura vezana za izbor ravnatelja ili vršitelja dužnosti ravnatelja Vrtića.".  

 

 

Članak 14. 

 

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:  

"Ravnatelja Vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, 

zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća koju za to odredi Upravno vijeće temeljem 

prethodne suglasnosti Odgojiteljskog vijeća, a odluka se u pravilu donosi za pedagošku godinu.". 

 



Članak 15. 

 

Članak 50. mijenja se i glasi:  

"Za ravnatelja 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, 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, osim ako nemaju obvezu 

polagati stručni ispit u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu 

odgojitelja ili stručnog suradnika. 

Za ravnatelja Vrtića ne može biti imenovana osoba za čiji rad u Vrtiću postoje 

zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića 

u skladu sa zakonom i statutom. 

Ravnatelja imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog 

Upravnog vijeća Vrtića. 

Ravnatelj se imenuje na pet godina. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana ravnateljem. 

Na temelju odluke gradonačelnika o imenovanju ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića 

s osobom imenovanom za ravnatelja sklapa ugovor o radu na rok od pet godina u punom 

radnom vremenu. 

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.". 

 

Članak 16. 

 

U članku 51. stavak 4. mijenja se i glasi:  

"U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za ravnatelja u skladu sa 

zakonom i Statutom, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 

u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru." 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Uz prijavu na natječaj kandidat za 

ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i razvojni plan s aktivnostima i ciljevima 

za mandatno razdoblje.". 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 

Članak 17. 

 

U Članku 52. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  



"Upravno vijeće provodi razgovor sa svim kandidatima za ravnatelja koji zadovoljavaju  

propisane uvjete iz natječaja.". 

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ: "Osnivaču" zamjenjuje se riječima: 

"gradonačelniku Grada Zagreba putem nadležnog gradskog upravnog tijela". 

 

 

Članak 18. 

 

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi: "Gradonačelnik Grada Zagreba putem nadležnog 

gradskog upravnog tijela dostavlja svim prijavljenim kandidatima za ravnatelja obavijest o izboru 

s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.". 

 

 

Članak 19. 

 

Članak 54. mijenja se i glasi: "Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od 

prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. 

 Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti 

ravnatelja, najdulje na vrijeme od godinu dana. 

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 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, osim ako nemaju obvezu polagati 

stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba za čiji rad u dječjem vrtiću 

postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na 

prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.". 

 

Članak 20. 

 

U članku 55. stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi: "- ako ravnatelj ne postupa sukladno 

propisima ili općim aktima Vrtića, ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća Vrtića ili 

postupa protivno njima,". 

Stavak 4. mijenja se i glasi: "Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba 

koja ispunjava sljedeće 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, osim ako nemaju obvezu 

polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba za čiji rad u dječjem vrtiću 

postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na 

prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.". 

 

Članak 21. 

 

U članku 56. stavku 1. riječ:" Osnivaču" zamjenjuje se riječju: "gradonačelniku Grada 

Zagreba putem nadležnog gradskog upravnog tijela.". 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "U slučaju da ravnatelj ne ispunjava 

zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog 

upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, 

razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno zakonu i ovom statutu.". 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

 

Članak 22. 

 

U članku 68. stavku 1. točke 5. i 6. brišu se. 

Iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: "6. 

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća," 

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7. 

 

Članak 23. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" utvrđen je na 

sjednici Upravnog vijeća održanoj 23.11.2022. 

 

KLASA: 601-02/22-02/09 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 23.11.2022. 

 

                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

  

                    _____________________________ 

                                                                          Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 



Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta dala prethodnu suglasnost Zaključkom, KLASA: 021-01/22-03/457, 

URBROJ: 251-16-04-22-36, od 8.12.2022. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je 20.12.2022., objavljena na 

oglasnoj ploči Vrtića 21.12.2022., a stupila je na snagu dana 29.12.2022. 

 

 

 

KLASA: 601-02/22-02/10 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 20.12.2022. 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                   RAVNATELJ 

 

Renata Marinković Krvavica, v.r.                                              Sanja Hukavec, v.r. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 


