
 

   Na temelju članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 57/22.) te članka 42. stavka 1. točke 1. alineje 

1. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine 

Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“ broj 7/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser 

Lastova, na 24. sjednici održanoj 17. veljače 2023. godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Članak 1. 

 U Statutu Dječjeg vrtića Biser Lastova KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2145-05-

02-21-1 od 8. ožujka 2021. godine, u članku 2. riječi: „zdravstvene zaštite, prehrane“ 

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

 

Članak 2. 

 U članku 15. stavku 2. podstavku 1. riječi: „zdravstvene zaštite, prehrane“ zamjenjuju 

se riječima: “zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece“. 

 

Članak 3. 

 Članak 18. mijenja se i glasi:  

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

nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: 

Nacionalni kurikulum) i kurikuluma Vrtića. 

 Kurikulum Vrtića razrađen je prema Nacionalnome kurikulumu, a njime se utvrđuju 

programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i 

načini vrednovanja. 

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

skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene.“ 

 

Članak 4. 

 U članku 19. stavku 3. riječi: „programe zdravstvene zaštite djece, higijene i 

prehrane“, zamjenjuju se riječima: „programe zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja 

djece“. 

 

Članak 5. 

 Članak 20. mijenja se i glasi: 

 „Vrtić je dužan provoditi upis djece prema planu upisa koji donosi Upravno vijeće 

Vrtića uz suglasnost Osnivača, a u skladu s Zakonom, Odlukom Osnivača o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu i objavi obavijesti o upisu za svaku pedagošku godinu te 

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Vrtića. 

 Upis u Vrtić može se provoditi elektroničkim putem. 

 Ispis djece provodi se u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga.“ 

 

Članak 6. 

 U članku 26. riječi: „zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane“ 

zamjenjuju se riječima „zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja“. 

 

Članak 7. 

 U članku 32. stavku 2. podstavku 1. riječi: „iz reda javnih djelatnika“ brišu se. 
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Članak 8. 

 U članku 33. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Član Upravnog vijeća - predstavnik Osnivača treba imati završen najmanje 

preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS 

bodova i ne može biti radnik Vrtića.“ 

 

Članak 9. 

 Članak 49. 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 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, 

− 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. 

 Ravnatelja imenuje i razrješava Općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća.  

 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina, a ista osoba može biti ponovno 

imenovana. 

 Na temelju odluke Općinskog načelnika o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s 

ravnateljem sklapa Upravno vijeće.“ 

 

Članak 10. 

 U članku 51. stavku 2. riječ: „Osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „Općinskom 

načelniku“. 

 

Članak 11. 

 U članku 52. stavku 1. riječ: „Osnivač“ zamjenjuje se riječima: „Općinski načelnik“. 

 

Članak 12. 

 U članku 53. stavak 3. briše se. 

 

Članak 13. 

 U članku 54. stavak 4. briše se. 

 

Članak 14. 

 U članku 55. stavku 1. riječ: „Osnivaču“ zamjenjuje se riječima: „Općinskom 

načelniku“. 

 Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

 „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 Vrtiću, a koji može biti: 
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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. 

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenova osoba za čiji rad u Vrtiću postoje 

zapreke iz članka 25. Zakona.“ 

 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. 

 

Članak 15. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Vrtića. 

 

 

KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2145-05-02-23-4 

Lastovo, 17. veljače 2023. godine 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 

Antonia Frlan, v.r. 

 

 

 Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječji vrtić Biser 

Lastova utvrđen je na 23. sjednici Upravnog vijeća od 21. studenoga 2022. godine. 

 Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Lastovo na ovu Statutarnu odluku dalo 

suglasnost Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova („Službeni glasnik Općine 

Lastovo“ broj 7/22.). 

 Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječji vrtić Biser Lastova 

donesena je na 24. sjednici Upravnog vijeća dana 17. veljače 2023. godine, objavljena na 

oglasnoj ploči Vrtića dana 20. veljače 2023. godine, a stupila na snagu dana 28. veljače 2023. 

godine. 

 

       RAVNATELJICA  

 

 

Tarita Mašković, v.r. 


