
 
 
Na temelju članka 7., članka 12. st. 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (“Narodne novine “, 
broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 8. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(“Narodne novine”, broj 10/97, 107/7, 94/13 i 98/19) i članka  31. Statuta Općine Pašman 
(“Službeni glasnik Općine Pašman”, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 3. sjednici 
održanoj dana________ , donosi 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića 
“Otok Pašman”  

 
 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića “ Otok Pašman” (u daljnjem tekstu Dječji vrtić), 
KLASA:021-05/13-01/3, URBROJ:2198/17-13-12 od dana 20. Ožujka 2013. godine, članak 
4. mijenja se i glasi:  
 
 Sjedište Dječjeg vrtića je u Dobropoljani, na adresi ulica Krešimira Ćosića 4, 23271 
Kukljica. 
Dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka imati će područni odijel u Banju, na adresi Put Sela 1, 
23271 Kukljica . 
 

Članak 2. 
Članak 14. mijenja se i glasi: 
 
 Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci 
raditi će odgojno-obrazovni radnici: odgojitelji i stručni suradnici (pedagog, logoped i 
rehabilitator) te viša medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Dječjem vrtiću radit će i 
druge osobe koje će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne poslove. 

Odgojno-obrazovni radnici moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, 
položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. 
ovog članka. 
 

Članak 3. 
Članak 15. mijenja se i glasi: 

Osnivač osigurava prostor i opremu za rad Dječjeg vrtića: 
1. prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića - u rekonstruiranoj zgradi nekadašnje 

područne škole u Dobropoljani, koja je u zakupu Osnivača na vrijeme od 30 godina, 
ukupne površine od cca 243 m2; 

2. prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića – u rekonstruiranoj zgradi 
nekadašnje škole u Banju koja je u vlasništvu Općine Pašman 

3. opremu i didaktička sredstva potrebna za ostvarivanje programa, u skladu s 
osnovama standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 
Članak 4. 

Članak 19. mijenja se i glasi: 
 



Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja osigurava Osnivač, te sredstva stečena 
pružanjem usluga i sredstva pribavljena iz drugih izvora. 
 Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili 
drugu imovinu Dječjeg vrtića čija je vrijednost veća od 10.000,00  kuna. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Pašman“. 

 
 
 
Klasa: 021-05/21-50/06 
Ur.broj: 2198/17-01/01-21-2 
Pašman,  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 
 

Predsjednik 
Šime Jureško 
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