
Obrazloženje 

Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin 

 

Dana 28. svibnja 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon). 
Dječji vrtići, ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja 
dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci 
od dana njegova stupanja na snagu. 
S ciljem usklađivanja sa Zakonom i obzirom na donijete tri izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 
„Pjerina Verbanac“ Labin, a u skladu sa člankom 48. stavkom 4. Jedinstvenih metodološko-
nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN broj 74/15) pristupilo se izradi 
novog cjelovitog teksta Statuta. 
 
Izmjene Zakona koje se tiču Statuta kao općeg akta odnose se na sljedeće odredbe: 

Propisuje se donošenje nacionalnog kurikuluma predškole koji donosi ministar nadležan za 

obrazovanje. 

Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi kurikulum Vrtića u pravilu svakih 5 godina, a u skladu s 

potrebama moguće su njegove dopune i izmjene. 

Propisan je uvjet za članove Upravnog vijeća koje imenuje Osnivač u pogledu stupnja stručne spreme, 

odnosno treba imati 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. 

Propisuju se uvjeti za imenovanje ravnatelja, te je mandat s četiri godine produljen na pet godina, a 

ista osoba može biti ponovno imenovana. Ravnatelja vrtića kojem je osnivač jedinica lokalne 

samouprave imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača-gradonačelnik na prijedlog upravnog vijeća. 

Osobi imenovanoj za ravnatelja dječjeg vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika omogućuje se povratak na radno 

mjesto, ali najduže do isteka dva uzastopna mandata. 

Ostale promjene  u Zakonu vezane su za druge opće akte ustanove kojima se reguliraju upisi u Dječji 

vrtić, ustrojstvo i način rada te radni odnosi u Dječjem vrtiću. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na sjednici održanoj 

dana 11. studenog 2022. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića 

„Pjerina Verbanac“ Labin, te se sukladno članku 41.  stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ovaj Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina 

Verbanac“ Labin upućuje Osnivaču radi davanja prethodne suglasnosti. 

 

 

 


