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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (Narodne 

novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić na svojoj sjednici 

održanoj 29. rujna 2017. godine utvrdilo je Pročišćeni tekst Stauta Dječjeg vrtića Balončić koji 

obuhvaća Statut Predškolske ustanove “Balončić” Svetvinčenat KLASA:012-03/16-01/01, 

URBROJ:2168/07-07-02-16-02 od 26.srpnja 2016. godine donijet uz prethodnu suglasnost 

osnivača Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat KLASA: 601-01/16-01/07, 

URBROJ:2168/07-06-16-2 od 21. srpnja 2016. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

KLASA: 012-03/17-01/01,UR.BROJ: 2168/07-05-2-17-03 od  29.rujna 2017., donešenu  uz  

prethodnu suglasnost osnivača Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat  KLASA: 601-01/17-

01/07, URBROJ: 2168/07-03-2-17-02 od 21. rujna 2017. godine u kojoj je naznačeno vrijeme 

stupanja na snagu. 

 

                                                                   S T A T U T 

DJEČJEG VRTIĆA BALONČIĆ 

(PROČIŠĆENI TEKST) 

          I. OPĆE ODREDBE 

        Članak 1. 

Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Dječjeg vrtića Balončić (u daljnjem tekstu: 

vrtić), zastupanje i predstavljanje, kao i odgovornost za obveze, njezina djelatnost, ustrojstvo, 

uvjeti i način rada, radno vrijeme, vođenje i upravljanje ustanovom, djelokrug i način rada 

stručnih tijela, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada te druga pitanja od važnosti za 

obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Balončić. 

        Članak 2. 

Osnivač i vlasnik vrtića je Općina Svetvinčenat. 

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST 

 

Članak 3. 

Ustanova   djeluje pod  nazivom: DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ.   

Sjedište ustanove je u Svetvinčentu, Svetvinčenat 98A.  
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Vrtić  je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.  

Vrtić je upisan u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo nadležno za poslove predškolskog 

odgoja.  

Ukoliko se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište vrtića  ili ako se mijenja 

odnosno dopunjuje djelatnost  u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje 

osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač vrtića dužan je izvršiti izmjene 

osnivačkog akta te podnijeti zahtjev za ocjenu suglasnosti tog akta sa Zakonom Ministarstvu 

nadležnom za obrazovanje. 

                                                                         

                Članak 4. 

Naziv vrtića  mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, a na objektima u kojima se 

obavlja djelatnost predškolskog odgoja i skrb o djeci istaknut je naziv vrtića i naziv sjedišta 

pripadajućeg objekta. 

O promjeni naziva i sjedišta vrtića odlučuje osnivač. 

 

                

Članak 5. 

Vrtić  obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg 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 vrtića do 30. Rujna 

tekuće godine. Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno – obrazovnog rada, 

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

programe koje vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece. 

                                                                    

                                                                     

                                                                     Članak 6.  

U pravnom prometu vrtić koristi  pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, sa sljedećim 

sadržajem : REPUBLIKA HRVATSKA, DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ, SVETVINČENAT , a 

u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom, a kojim se ovjeravaju akti koje vrtić 

donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

Vrtić ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, na kojem je kružno upisan tekst DJEČJI 

VRTIĆ, SVETVINČENAT, a u sredini pečata BALONČIĆ. 
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Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom, za svakodnevno administrativno 

poslovanje. 

 

Štambilj je četvrtastog oblika veličine 53 x 20 mm na kojem je upisan tekst: DJEČJI VRTIĆ 

BALONČIĆ.  

Štambilj se koristi za svakodnevno poslovanje, a njime se označuje prijem pisama sukladno 

Uredbi o uredskom poslovanju. 

Štambilj sadrži prostor za upisivanje datuma primitka pismena, klase i ur broja. 

O broju pečata i štambilja, naručivanju i zamjenjivanju pečata i načinu 

korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje ravnatelj 

vrtića svojom Odlukom. 

 

 

III.  PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE 1 PREDSTAVLJANJE 

Članak 7. 

Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar. 

Članak 8. 

Vrtić posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen zakonom i ovim Statutom 

i drugim općim aktima. 

Članak 9. 

U slučaju da pojedinačna vrijednost ulaganja nije predviđena financijskim planom i 

programom, način raspolaganja imovinom predviđen je člankom 10. ovog Statuta. 

Vrtić ne može bez suglasnosti Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat steći, opteretiti ili otuđiti 

nekretnine ili drugu imovinu. 

                                                                 

                                                                  Članak 10. 

Za obveze preuzete u pravnom prometu vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. 

 

 



4 

 

                                             IV.  DJELATNOST USTANOVE 

Članak 11. 

U Dječjem vrtiću Balončić ostvaruju se: 

- redoviti programi njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima. 

- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi 

- programi predškole 

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, vrtić može izvoditi programe sukladne 

odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje. 

Ukoliko se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je vrtić osnovan proširuje djelatnost 

izvođenjem novih programa ili vrtić mijenja program, vrtić  je obvezan  prije početka izvođenja 

programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka. 

Ukoliko se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz 

stavka 4. ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak 

obavljanja djelatnosti  vrtića je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za 

izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. 

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka te nakon izvršnosti rješenja iz stavka 

5. ovoga članka, vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog 

programa. 
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Članak 12. 

Njega, odgoj i zaštita djece predškolske dobi organizira se i provodi u skladu s programskom 

orijentacijom koju donosi Ministarstvo prosvjete i športa, a programi zdravstvene zaštite djece, 

uključujući ishranu djece ostvaruje se u skladu s programom mjera zdravstvene zaštite i 

normativima prehrane djece predškolske dobi, koje utvrđuje Ministarstvo zdravstva Republike 

Hrvatske. 

 

                                                                  Članak 13. 

Programi njege, odgoja i zaštite djece u vrtiću organiziraju se u skladu s radnim vremenom 

roditelja i potrebama djeteta. 

Radno vrijeme vrtića, imajući u vidu programe i potrebe iz predhodnog stavka, utvrđuje 

Upravno vijeće vrtića. Njegu, odgoj i zaštitu djece predškolske dobi u vrtiću ostvaruju 

odgajatelji, stručni suradnici, medicinska sestra. 

 

 

V. UVJETI   I NAČINI PRUŽANJA USLUGA 

 

Članak 14. 

Vrtić pruža korisnicima usluge prema zakonu, provedenim propisima, odlukama osnivača i 

svojim općima aktima. 

 

Članak 15. 

Vrtić upisuje djecu u odgojno- obrazovne programe prema odluci o upisu. 

Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu. 

 

Odluka o upisu sadrži: 

-uvjete o upisu u Ustanovu 

-prednost upisa 
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-rokove upisa 

-ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga. 

 

Članak 16. 

O odluci o upisu djece, ravnatelj vrtića treba pravodobno i na pogodan način obavijestiti 

građane. 

 

Članak 17. 

Kao javne ovlasti vrtić obavlja sljedeće poslove: 

- upise djece u vrtić i ispise djece iz vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, 

- izdavanje potvrda i mišljenja, 

- upisivanje podataka o vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 

Kada vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovog članka ili drugim poslovima koje obavlja kao 

javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili 

druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje 

opći upravni postupak. 

 

                                                                   Članak 18. 

Ustanova se ustrojava kao samostalna i jedinstvena organizacija. 

Unutarnje ustrojstvo i način rada vrtića uređuje se na način na koji će se najbolje ostvariti svrha, 

ciljevi i zadaće ranog i predškolskog odgoja.  

 

 

Članak 19. 

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

kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) i 

kurikuluma dječjeg vrtića. 

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih 
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aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno – 

obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje. 

Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje. 

Kurikulum vrtića donosi Upravno vijeće  do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se 

utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, 

vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja. 

Sadržaj i trajanje programa predškole potpisuje ministar nadležan za obrazovanje pravilnikom. 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 

odgoja vrtića.                                

                             

Članak 20. 

U vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 

djeci rade  odgojno – obrazovni radnici i ostali radnici. 

   

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno – obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja 

ostalih radnika u vrtiću  pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje. 

Članak 21. 

Odgojno – obrazovni radnici u vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, 

položen ispit, te utvrđenu zdravstvenu sposobnost. 

 

Članak 22. 

Odgojno-obrazovni radnici dužni su se stručno usavršavati na način određen Zakonom i općim 

aktom vrtića. 

 

Članak 23. 

Ustrojstvo, uvjeti i način rada vrtića te potreban broj stručnih i drugih djelatnika pobliže se 

uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu . 
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VI.  TIJELA USTANOVE 

1. Upravno vijeće 

 

Članak 24. 

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.  

Upravno vijeće Ustanove ima 5 članova. 

 

Članak 25. 

 

Tri člana Upravnog vijeća bira se iz redova osnivača, jedan iz redova odgojitelja i stručnih 

suradnika tajnim glasovanjem, a jedan član je predstavnik roditelja korisnika usluga, koji se 

bira na sastanku roditelja javnim glasovanjem. 

O izboru za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik. 

O  predloženim kandidatima iz redova odgojitelja i stručnih suradnika glasuje se tajno,  a 

izabran  je kandidat koji  je dobio najveći broj glasova. 

 

Članak 26. 

Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj.  

Ravnatelj rukovodi radom Upravnog vijeća do izbora predsjednika Upravnog vijeća.   

O konstituiranju Upravnog vijeća ravnatelj je dužan izvjestititi osnivača. 

Dnevni red konstituirajuće sjednice sadrži: 

- izvješće predsjedavatelja sjednice imenovanim članovima Upravnog vijeća 

- verificiranje mandata imenovanih članova Upravnog vijeća 

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. 
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Članak 27. 

Predsjednika Upravnog vijeća bira Upravno vijeće. 

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine. 

Članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka vremena kada: 

- sam zatraži razrješenje, 

- bude opozvan. 

Član Upravnog vijeća može biti opozvan od strane osnivača ili tijela koje ga 

je izabralo  u slučajevima ako: 

- se ne pridržava uputa i smjernica osnivača, 

- sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka i odluka kojim se nanosi šteta vrtiću, 

- više od 3 puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća. 

Prijedlog za opoziv može podnijeti osnivač ili tijelo koje je člana izabralo. 

 

Članak 28. 

 

Upravno vijeće:  

1. donosi na prijedlog ravnatelja:  

- Godišnji plan i program rada;  

- Kurikulum Ustanove  

- Godišnje izvješće o radu;  

- odluke o zasnivanju radnog odnosa na temelju natječaja te odluke o prestanku radnog odnosa  

- prijedlog Financijskog plana, Financijski plan za kalendarsku godinu i godišnji obračun 

Financijskog plana;  

- odluku o visini ekonomske cijene usluga vrtića  za svaku kalendarsku godinu na temelju 

podataka iz završnog računa u svrhu utvrđivanja cijene sudjelovanja korisnika usluga vrtića u 

cijeni programa;  

- opće akte utvrđene ovim Statutom i Zakonom  
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2. donosi uz suglasnost osnivača:  

- Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;  

- Pravilnik o upisu djece;  

- odluku o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina Ustanove  u iznosu koji utvrđuje 

osnivač;  

- druge opće akte utvrđene ovim Statutom i Zakonom  

 

3. odlučuje:  

-o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 

70.000,00 kuna, 

- o davanju u zakup objekata i prostora vrtića ili mijenjanja namjene objekata i prostora;  

- o pitanjima predviđenim općim aktima vrtića;  

 

4. predlaže i podnosi tijelima i organima osnivača:  

- promjene naziva i sjedišta vrtića;  

- promjene djelatnosti;  

- statusne promjene;  

- izvješća o radu vrtića;  

 

5. predlaže ravnatelju:  

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja vrtića  

- osnovne smjernice za rad i poslovanje vrtića  

 

6. obavlja druge poslove određene općim aktima vrtića. 

 

 

Članak 29. 

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. 
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Upravno vijeće može imenovati odbore i povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje 

nadležnosti. Broj članova odbora ili povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se Odlukom 

o imenovanju. 

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja koja nisu regulirana 

Zakonom i odredbama ovog Statuta. 

 

 

2.  Ravnatelj 

Članak 30. 

Ravnatelj organizira i vodi poslove vrtića. 

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka ravnatelj obavlja i sljedeće poslove: 

- organizira i vodi rad i poslovanje vrtića, 

- predstavlja i zastupa vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića i odgovara za 

zakonitost rada vrtića, 

- predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata vrtića, 

- predlaže Kurikulum vrtića, 

- predlaže Godišnji plan i program rada vrtića, 

- provodi odluke Upravnog vijeća, 

- brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela vrtića, 

-donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem vrtića iz svog djelokruga, 

- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana, kad 

obavljanje poslova ne trpi odgodu, 

- predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na 

neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana, 

-  potpisuje ugovore o radu i druge akte vrtića, 
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- podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju vrtića, 

- organizira rad i obavlja raspored radnika, 

- odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika vrtića 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i  drugim općim 

aktima vrtića. 

- odlučuje o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale 

pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu do 20.000,00 kuna,  

- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrtića čija je pojedinačna vrijednost 

u iznosu do 20.000,00. kuna. 

Ravnatelj  vrtića dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti ovaj Statut  odsjeku 

Ureda državne uprave u Istarskoj županiji nadležnom za poslove odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 31. 

Ravnatelja vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, 

zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća. 

Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće na način uređen Statutom vrtića. 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se 

izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka. 

 

Članak 32. 

Ravnatelj može imenovati radne odnosno stručne skupine za izradu elaborata, analiza, 

prijedloga, stručnih mišljenja za ostvarivanje poslovodne funkcije odnosno za odlučivanje  o 

određenim pitanjima. 

Ravnatelj izdaje radnicima vrtića naloge za izvršavanje određenih poslova i zadataka. 
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Članak 33. 

Ravnatelj je dužan u tijeku rada i odlučivanja Upravnog vijeća upozoriti članove Upravnog 

vijeća da je : 

- predloženi akt u suprotnosti s odredbama odgovarajućih zakonskih, odnosno općih akata 

vrtića, 

- predloženi akt u suprotnosti s usvojenim programom rada vrtića, 

- predloženi akt nesvrsishodan. 

 

 

Članak 34. 

Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog 

suradnika, te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

Javni natječaj za ravnatelja vrtića raspisuje Upravno vijeće vrtića sukladno zakonu. 

Ravnatelja vrtića imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na prijedlog 

Upravnog vijeća vrtića.  

Ravnatelja se imenuje na rok od četiri godine.  

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem. 

 

 

Članak 35. 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja donosi Upravno vijeće najkasnije tri 

mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja. 

 

Članak 36. 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj 

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

ravnatelja, ali  najdulje do godine dana.Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana 

osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja. 

Ako ravnatelj ne ispunjava uvjete utvrđene  Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, 

Osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća upravnog tijela koje je utvrdilo 

nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu 

sukladno Zakonu. 

 Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a 

vrtić je dužan  raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja 

dužnosti. 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u 

slučajevima određenim Zakonom. 

 

Članak 37. 

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora 

(neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela 

počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv 

javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog 

dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i 

iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, 

krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta 

ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.  

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko 

od kaznenih djela navedenih u 1.stavku ovoga članka. 

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od 

prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom 

zakonu.  
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Radni odnos u vrtiću  ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za 

neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka. 

Ako osoba u radnom odnosu u vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz 

stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3.ovoga članka, vrtić  kao 

poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog 

roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od saznanja za pravomoćnu 

osudu. a nakon isteka tog roka redovnim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim 

ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, 

od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom  otkaznog roka. 

Ako vrtić  kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u vrtiću pokrenut i vodi 

se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak 

za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova 

do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti 

sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju 

je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova. 

Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut 

protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se 

vratiti obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja.  

Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko 

od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela 

iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u vrtiću niti kao vanjski suradnik vrtića.  

U vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos 

zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja a na štetu prava i interesa djece.  

Radni odnos u vrtiću ne može zasnivati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti 

djeteta sukladno posebnom propisu. 
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Članak 38. 

Radni odnos u vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja. 

Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće. 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama vrtića, a rok za primanje prijava 

kandidata ne može biti kraći od osam dana. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez 

natječaja: 

– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, 

ali ne dulje od 60 dana, 

– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana. 

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od pet 

mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može 

zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. 

S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune 

radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali 

ne dulje od pet mjeseci. 

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. 

Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe 

odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj. 

 

VII. OPĆI AKTI 

Članak 39. 

Opći akti vrtića su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz 

djelatnosti. 

Opći akti u vrtiću su: 
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- Statut,  

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 

- Pravilnik o radu, 

- Pravilnik o upisu djece,  

- Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,  

- Pravilnik o zaštiti od požara, 

- Pravilnik o zaštiti na radu,  

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,  

- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća,  

- druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, propisima donesenim na 

temelju zakona i ovim Statutom.  

Članak 40. 

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte vrtića uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća: 

- Statut, 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. 

Članak 41. 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića, a stupaju na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja. 

Izmjene i dopune općih akata donosi se po istom postupku kao i sami opći akti. 

                                                                          

 

Članak 42. 

U vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te o skrbi o 

djeci mogu raditi sljedeći odgojno – obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, 

psiholog, logoped )  te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.  

Osim odgojno – obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u vrtiću mogu raditi i druge 

osobe koje obavljaju administrativno- tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali 

radnici). 
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VIII. STRUČNA TIJELA USTANOVE 

 

Članak 43. 

Stručno tijelo vrtića je Odgojiteljsko vijeće. 

Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom: 

-surađuje s ravnateljem i stručnim suradnikom na izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića, 

-prati ostvarivanje programa rada vrtića, 

-daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i sugestije u svezi organizacije rada i razvoja 

djelatnosti, 

-predlaže nabavu potrebite opreme i didaktičkih pomagala, 

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim aktima vrtića. 

 

Članak 44. 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. 

Sjednice se sazivaju prema potrebi, s time da se moraju obavezno održati na početku i na kraju 

pedagoške godine. 

Odgojiteljsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična 

većina njegovih članova. Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih 

članova. 

 

Članak 45. 

Sjednice odgojiteljskog vijeća obvezatne su za sve odgojitelje i stručne suradnike vrtića. Na 

sjednicama se vodi zapisnik, koji potpisuju ravnatelj i zapisničar. 

Rad odgojiteljskog vijeća reguliran je Poslovnikom o radu odgojiteljskog vijeća. 
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IX.  SURADNJA SA SINDIKATOM 

 

Članak 46. 

Sindikalno organiziranje u vrtiću je slobodno. Vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog 

povjerenika, te ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 

Štrajk u vrtiću može organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim 

ugovorom. 

 

X.  JAVNOST RADA 

 

Članak 47. 

Rad vrtića je javan. 

Vrtić je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju 

djelatnosti za koju je osnovana te na pogodan način obavještavati o uvjetima i 

načinu davanja usluga i obavljanja svojih poslova. 

Za obavještavanje javnosti vrtić je dužan podnositi i izvješća o svom 

djelovanju na način i u rokovima određenim od strane osnivača. 

Vrtić je dužan odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom 

građaninu, pravnoj osobi ili drugom korisniku na njihov zahtjev obavještenja o 

uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je 

osnovana kao i potrebne podatke i upute. 

 

Članak 48. 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o 

djelatnosti, sredstvima javnog priopćavanja može dati predsjednik Upravnog vijeća i 

ravnatelj. 
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XI.  POSLOVNOST 1 PROFESIONALNA TAJNA 

 

Članak 49. 

Poslovnom tajnom smatraju se podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim 

osobama bilo protivno poslovanju vrtića ili štetilo njezinom poslovnom ugledu odnosno 

interesu i ugledu zaposlenih. 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi djelatnici koji bilo na koji način saznaju 

za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom. 

 

Članak 50. 

Poslovnom tajnom smatraju se : 

- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, 

- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći vrtiću, 

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, 

- dokumenti koji se odnose na obranu, 

- plan fizičko – tehničkog osiguranja objekta i imovine vrtića, 

- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima vrtića, 

njezina Osnivača te državnih organa i tijela. Isprave i podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu 

drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti. Povreda dužnosti čuvanja 

poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj. 

 

Članak 51. 

Profesionalnom tajnom smatra se i sve ono što radnici saznaju o porodično – zdravstvenom 

stanju djeteta kojem pružaju uslugu, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu obitelji ili 

trećoj osobi. 
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XII.  ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVOG OKOLIŠA 

 

Članak 52. 

Djelatnici vrtića imaju pravo i obvezu stvarati uvjete za očuvanje i unapređivanje prirodnih i 

radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša. 

Vrtić samostalno i u zajednici s drugim tijelima aktivno sudjeluje u zaštiti unapređivanja 

čovjekovog okoliša. 

 

 

XIII. OSTVARIVANJE PRAVA KORISNIKA USLUGA 

Članak 53. 

Način ostvarivanja prava korisnika usluga u vrtiću kao i participacija roditelja u cijeni programa 

predškolskog odgoja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Upravno vijeće uz suglasnost 

Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju 

Zakona. 

 

 

 

XIV. JAVNOST RADA – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Članak 54. 

Informacije o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju  sredstvima javnog priopćavanja 

i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili djelatnik vrtića kojeg ravnatelj ovlasti.  

Vrtić je  obvezan  omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama i to :  

1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, 

odnosno na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih  

dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti, 

2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:  
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a) neposrednim davanjem informacije,  

b) davanjem informacije pisanim putem,  

c) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,  

d) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,  

e) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

 

XV.  PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 55. 

Sve odredbe Statuta Predškolske ustanove „Balončić“ Svetvinčenat  KLASA 012- 03/16-01/01 

UR BROJ: 2168/07-07-02-16-02 od 26.srpnja 2016. , koji je stupio na snagu 03. kolovoza  

2016. godine.,ostaju na snazi osim odredbi koje se mijenjaju  Odlukom o izmjeni i dopuni 

Statuta Predškolske ustanove „Balončić“ Svetvinčenat  KLASA: 012-03/17-01/01, UR.BROJ: 

2168/07-05-2-17-03 od 29. rujna 2017. godine donijete uz prethodnu suglasnost osnivača 

Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat  KLASA: 601-01/17-01/07, URBROJ: 2168/07-03-2-

17-02 od 21. rujna 2017. godine u kojoj je naznačeno vrijeme stupanja na snagu. 

 

 

Članak 56. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta  stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Predškolske ustanove ˝Balončić˝ Svetvinčenat. 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                    

                                                                                           

 

                                                                                        ______________________       

                                                                                            Elvis Cetina    
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Odluka o izmjeni i dopuni Statuta objavljena je na oglasnoj ploči dana 29. rujna 2017. godine i 

stupila je na snagu dana 7. listopada  2017. godine.  

 

Upravno vijeće  utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Balončić na sjednici 29.rujna 

2017. godine. 

 

 

KLASA: 012-03/17-01/01 

URBROJ: 2168/07-05-2-17-04 

 

Svetvinčenat,  29. rujna 2017. godine     

 

 

 

                                                                                   RAVNATELJICA 

                                                                                     Elijana Perković 

 

                                                                                               ______________________ 


