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Na osnovu članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97., 107/07.,  94/13.,  98/19. i 57/22.),  članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), a nakon dobivene prethodne suglasnosti 
Gradskog vijeća Grada Pazina KLASA. 601-01/22-01/17; URBROJ: 2163-01-02/01-22-5 od 22. 
studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, na  4. sjednici 
održanoj 25. studenoga  2022.  godine donosi  
 

(IV.) IZMJENE I DOPUNE  STATUTA 
Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

 
Članak 1. 

U Statutu Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  
23/14. i 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst)  u članku 6. riječi „Družbe sv. Ćirila i Metoda 
1“ mijenjaju  se u riječi „Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5“. 
 

Članak 2. 
Članak 14. mijenja se i glasi: 
„Djelatnosti iz članaka 12. i 13. ovoga Statuta Vrtić ostvaruje na temelju Kurikuluma 

Vrtića i Godišnjeg plana i programa rada.  
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog 

kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje (dalje: nacionalni kurikulum) i Kurikuluma Vrtića. 
Kurikulum Vrtića donosi Upravno vijeće u pravilu svakih pet godina, a u skladu s 

potrebama moguće su njegove dopune i izmjene. 
Kurikulumom Vrtića utvrđuje programe i njihovu namjenu, nositelje i način ostvarivanja 

programa, vremenik aktivnosti i način vrednovanja. 
Godišnji plan i program rada donosi se za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna do 

31. kolovoza slijedeće godine. 
Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće najkasnije do 30. rujna. 
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, program 

zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja, programe socijalne skrbi, programe koje Vrtić 
dogovori s roditeljima, programe stručnog usavršavanja radnika, programe unapređivanja 
uvjeta rada  te programe suradnje s roditeljima i drugim činiocima ranog i predškolskog odgoja, 
obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi, sigurnosno zaštitne i preventivne programe 
i druge programe u skladu s propisima. 

Godišnji plan i program rada Vrtić dostavlja osnivaču.“ 
 

Članak 3. 
Članak 15. mijenja se i glasi: 
„Prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole, a 

dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno 
je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati 
uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću. 
 Vrtić će djetetu iz stavka 1. Ovoga članka izdati potvrdu o završenom programu 
predškole radi upisa u osnovnu školu.”  
 

Članak 4. 
Članak 17. mijenja se i glasi: 

            „Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju četiri 
godine života. 

Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka prednost pri upisu imaju: djeca invalida 
Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s 
teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz 
sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer 
teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih 
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sposobnosti sukladno propisu kojima se uređuje metodologija vještačenja, djeca samohranih 
roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar 
osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u 
udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te 
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne 
naknade 
  Način ostvarivanja prednosti  iz stavka 2. ovog članka pri upisu djece u Vrtić uređuje  
osnivač svojim aktom.“ 
 

Članak 5. 
 Članak 18. mijenja se i glasi: 
 „U Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, 
Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu ostvaruje se cjelodnevni redovni odgojno 
obrazovni program i program predškole. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, u Vrtiću se mogu izvoditi programi 
sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Na programe iz stavka 1. i 2.  suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.“ 
 

Članak 6. 
U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Odgojno-obrazovni radnici su odgojitelji i stručni suradnici (pedagog, psiholog, 

logoped, edukacijski  rehabilitator i socijalni pedagog) i medicinska sestra kao zdravstvena 
voditeljica.“ 

 
Članak 7. 

Članak 24. mijenja se  i glasi: 
 „Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
 Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina, 
jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim 
glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića u skladu s ovim Statutom. 
  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. 
 Mandat članova Upravnog vijeća traje  četiri (4) godine. 

Postupak izbora odnosno imenovanja članova Upravnog vijeća pokreće se najmanje 60 
dana prije isteka tekućeg mandata Upravnog vijeća.“ 

 
Članak 8. 

U članku 36. mijenjaju se alineje 4. i 5. i glase: 
„ -    donosi Godišnji plan i program rada i Kurikulum  i nadzire njihovo izvršenje 

- donosi Prijedlog financijskog plana i Financijski plan Vrtića, usvaja polugodišnji i 
godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Vrtića“ 

 
 

Članak 9.  
Članak 39. članak mijenja se i glasi: 

 „Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 
- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom 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 
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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 sa zakonom, 

- najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu 
odgojitelja ili stručnog suradnika, 

- koja se ističe stručnim i pedagoškim radom.“  
 

 Članak 10. 
Članak 40. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Pazina na prijedlog 

Upravnog vijeća. 
Ravnatelj Vrtića imenuje se na rok od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno 

imenovana za ravnatelja.“ 
 
                                                        Članak 11. 
U članku  43. u stavku 1. iza riječi „natječajem“ stavlja se zarez i dodaju se riječi „obavlja 

razgovor s kandidatima“. 
 
                                                        Članak 12.  
U članku 45. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se na  način i uz uvjete propisane zakonom.“ 
 

Članak 13. 
U članku 47. alineja 4. mijenja se i glasi: 
„- predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan i program rada, Kurikulum i opće akte“ 
 
U istom članku iza alineje 4. dodaju se nove alineje 5. i 6. koje glase: 
„-  predlaže Upravnom vijeću Prijedlog financijskog plana Vrtića i Financijski plan 

Vrtića  
-podnosi Upravnom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Vrtića“ 
 
Dosadašnje alineje 5. do 15. postaju alineje 7. do 17. 
 
                                                        Članak 14.  
Članak 48. stavak 1. i 2. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u 

slučajevima utvrđenim u članku 44. Zakona o ustanovama i članku 37. stavak 15. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanja. 

U slučaju razrješenja ravnatelj ima prava utvrđene člankom 45. Zakona o ustanovama i 
člankom 37. stavak 8. i 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.“ 

 
   Članak 15. 

U članku 53. riječi „o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva“ mijenja se u 
riječi „o upravljanju dokumentarnim gradivom“. 

 
                                                        Članak 16. 

            Članak 57. mijenja se i glasi: 
           „Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. 
           Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima 
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom. 
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           Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom 
proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Vrtića.“ 
 

                                                        Članak 17. 
            Članak 58. mijenja se i glasi: 
           „Vrtić ostvaruje prihode iz proračuna osnivača i općina na čijem području posluju 
područni vrtići u sastavu Vrtića, iz ostalih nenadležnih proračuna, naplatom usluga od roditelja 
čija su djeca korisnici usluga Vrtića, te iz drugih izvora u skladu s zakonom. 

 Vrtić naplaćuje uslugu od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Vrtić 
sukladno kriterijima koje utvrđuje osnivač.“ 

 
                                                        Članak 18. 
Članak 59. mijenja se i glasi: 
„Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim 

na temelju zakona. 
            Vrtić je proračunski korisnik Grada Pazina, primjenjuje sustav proračunskog 
računovodstva i posluje preko jedinstvenog računa  Riznice Grada Pazina.“ 

  
                                                        Članak 19. 

           Članak 60. mijenja se i glasi: 
           „Vrtić donosi Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje, do kraja tekuće godine 
i to u roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana s 1. siječnja naredne proračunske 
godine. Ako se Financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se Privremeni financijski 
plan najduže za razdoblje od tri mjeseca. 
           Financijski plan, na razini skupine ekonomske klasifikacije, donosi Upravno vijeće na 
prijedlog ravnatelja. Financijski plan sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za 
sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana. 
           Financijski plan mora biti usklađen s proračunom osnivača i drugim proračunima iz kojih 
se financiraju njegovi rashodi. 
           Nalogodavac i odgovorna osoba za zakonito i pravilno donošenje i izvršavanje 
Financijskog plana je ravnatelj Vrtića.“ 

 
                                                        Članak 20. 

           Članak 61. mijenja se i glasi: 
            „Vrtić sastavlja, predaje i objavljuje financijske izvještaje u skladu s propisima o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
            Uz financijske izvještaje predaju se i bilješke kao dopuna podataka iz financijskih 
izvještaja.“ 
 

   Članak 21.                                                                     
            Članak 62. mijenja se i glasi: 

„Vrtić je dužan, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu, dostaviti Gradu Pazinu 
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana koji sadrže i obrazloženje 
izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni 
provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.“  

 
                                                        Članak 22. 
Članak 63. mijenja se i glasi: 
„Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Grad Pazin solidarno i 

neograničeno odgovara za obveze Vrtića. 
Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima, te će 

prihode upotrijebiti za obavljanje svoje djelatnosti i za poboljšanje uvjeta rada sukladno aktima 
osnivača i Vrtića.“ 
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                                                        Članak 23. 
Članak 64. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj Vrtića odgovoran je za  zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i 

djelotvornost u raspolaganju sredstvima Vrtića. 
Ravnatelj Vrtića odgovoran je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih 

kontrola unutar institucije, te treba osigurati kontinuirano praćenje sustava unutarnjih kontrola 
u svrhu procjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti sustava te poduzimanje potrebnih mjera za 
poboljšanje sustava. 

Ravnatelj Vrtića Gradonačelnici/ku Grada Pazina dostavlja godišnji izvještaj o 
funkcioniranju sustava unutarnjih kontroli sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti.“ 

 
                                                        Članak 24. 
Članak 65. mijenja se i glasi: 
„Bez suglasnosti Gradonačelnice/ka Grada Pazina Vrtić ne može steći, opteretiti ni 

otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 8.000 eura bez PDV-a 
Imovinu čija je vrijednost manja od vrijednosti utvrđene stavkom 1. ovoga članka, 

ravnatelj može steći, opteretiti ili otuđiti uz suglasnost Upravnog vijeća. 
Ravnatelj je, bez suglasnosti Upravnog vijeća, ovlašten izdavati i potpisivati naloge za 

nabavu opreme, usluga ili za investicijsko održavanje do vrijednosti od 4.000 eura bez PDV-a.“ 
 

Članak 25. 
          Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog  dana nakon dana objave na 
oglasnoj ploči Vrtića,  a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.  
 
 
 
KLASA:  011-01/22-01/06 
URBROJ: 2163-44-02-22-4 
  

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA «OLGA BAN» PAZIN 

Predsjednik: Edi Belac 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
Ove (IV.) izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavljene su na oglasnim 
mjestima Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin dana 28. studeni 2022.g. te stupaju na snagu 6. 
prosinca 2022.g. 
 
       

Ravnateljica: Vesna Rusijan 
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