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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN  

 
ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

„OTOK PAŠMAN“ 
 

Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ obuhvaća Odluku o 

osnivanju Dječjeg vrtića „Otok Pašman“, Općinskog vijeća Općine Pašman od 20. ožujka 

2013. godine  i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića „Otok Pašman“ ( 

Službeni glasnik Općine Pašman broj 6/21) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja 

na snagu. 

 
KLASA: 021-05/21-50/07 

URBROJ: 2198/17-01/01-21-1 

Pašman, 4. studenog 2021. godine 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Pašman 

Šime Jureško, v.r. 

  

 

Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića 

„Otok Pašman“ 

(Pročišćeni tekst) 

 

 

 

Osnivanje Dječjeg vrtića 

Članak 1. 

 Općina Pašman, Pašman (u nastavku teksta: Osnivač) osniva Dječji vrtić „Bodulić“( u 

nastavku teksta: Dječji vrtić), javnu predškolsku ustanovu. 

 

 

Naziv i sjedište Osnivača 

  

Članak 2. 

 Naziv Osnivača je: Općina Pašman. 

 Sjedište Osnivača je u Pašmanu, 23 262 Pašman 

 

Naziv Dječjeg vrtića 

Članak 3. 

Naziv Dječjeg vrtića je: Dječji vrtić “Bodulić” 

 

 

Sjedište Dječjeg vrtića 

Članak 4. 

 Sjedište Dječjeg vrtića je u Dobropoljani, na adresi ulica Krešimira Ćosića 4, 23271 

Kukljica. 
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Dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka imati će područni odjel u Banju, na adresi Trg Kolešće 1, 

23271 Kukljica . 

 

Djelatnost Dječjeg vrtića 

Članak 5. 

 Djelatnost Dječjeg vrtića je: 

- predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci od navršenih 6 mjeseci života do 

polaska u osnovnu školu 

 

Programi rada 

Članak 6. 

 U Dječjem vrtiću ostvaruju se: 

 - redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima, 

 - programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

  - programi za darovitu djecu predškolske dobi, 

 - programi za djecu pripadnika nacionalnih manjina, 

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

vjerskog i športskog sadržaja. 

 Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima 

roditelja. 

 Na programe iz stavka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje Ministarstvo nadležno za 

Obrazovanje. 

 

Tijela Dječjeg vrtića 

Članak 7. 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića, koje čine svi odgojitelji, stručni 

suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću. 

 

Upravno vijeće 

Članak 8. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića ima pet (5) članova. 

 Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 

 Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, jednoga člana biraju 

roditelji djece korisnika usluga, a jedan član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda 

odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. 

 

Upravljanje  

Članak 9. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama: 

1. Donosi programe rada i razvoja Dječjeg vrtića i nadzire njihovo izvršavanje, 

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, 

- predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti, 

- daje Osnivaču i ravnatelju Dječjeg vrtića prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima; 

 

2. Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod 

uvjetima propisanim ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, 
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- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića, 

- predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića, 

- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača, 

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim 

suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, te 

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića. 

 

Ravnatelj 

Članak 10. 

 Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

 Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj: 

            - predlaže godišnji plan i program rada, 

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

 - obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom 

 

Članak 11. 

 Ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića, prema uvjetima, na način i u postupku koji su utvrđeni zakonom i Statutom 

Dječjeg vrtića. 

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

stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića u skladu sa zakonom i Statutom. 

 Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja Dječjeg vrtića. 

 

Opći akti Dječjeg vrtića 

Članak 12. 

 Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. 

 Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao 

javne službe donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića. 

 Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja 

pojedinih tijela, vrste i trajanja pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme 

Dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg 

vrtića. 

 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuju 

unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe. 

 Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom 

Dječjeg vrtića. 

 

Privremeni ravnatelj 

Članak 13. 

Milena Ćosić, JMBG0306962386107, Dobropoljana, 23 264 Neviđane, imenuje se za 

privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića, do imenovanja ravnatelja u skladu sa zakonom i 

Statutom Dječjeg vrtića. 

 Privremena ravnateljica Dječjeg vrtića: 

 - pod nadzorom Osnivača obavlja pripreme za početak rada Dječjeg vrtića, 

 - pribavlja potrebne dozvole za početak rada Dječjeg vrtića i  

 - podnosi prijavu za upis Dječjeg vrtića u sudski registar. 
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Radnici u Dječjem vrtiću 

Članak 14. 

 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. 

 

Sredstva za osnivanje i rad 

Članak 15. 

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. 

 

 

Sredstva za obavljanje djelatnosti 

Članak 16. 

 Sredstva za rad Dječjeg vrtića osiguravaju se iz proračunskih sredstava Osnivača, uplata 

roditelja djece – korisnika usluga i iz drugih izvora u skladu sa propisima. 

 Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića Osnivač osigurava novčana sredstva u iznosu 

od 15.000,00 kuna. 

 

Način raspolaganja s dobiti  

Članak 17. 

 Dječji vrtić se ne osniva radi stjecanja dobiti, te će se eventualno ostvarena dobit koristiti 

isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića. 

 

 

 

 

Pokrivanje gubitaka 

Članak 18. 

Za svoje obveze preuzete u pravnom prometu s trećim osobama Dječji vrtić odgovara 

cijelom svojom imovinom. 

Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Dječjeg vrtića iz stavka 1. ovoga 

članka i pokriva gubitke Dječjeg vrtića. 

 

Imovina Dječjeg vrtića 

Članak 19. 
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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. 

 

 

Međusobna prava i obveze 

Članak 20. 

 Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom 

Odlukom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. 

 

Odobrenje početka obavljanja djelatnosti 

 

Članak 21. 

 Nakon pribavljanja rješenja Ministarstva nadležnog za obrazovanje o sukladnosti ove 

Odluke sa zakonom i suglasnosti Ministarstva nadležnog za obrazovanje na program rada 

Dječjeg vrtića, podnosi se nadležnom županijskom uredu zahtjev za izdavanje rješenja o 

odobrenju početka obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića. 

 

Početak rada Dječjeg vrtića 

 

Članak 22. 

 Dječji vrtić počinje s radom nakon upisa u sudski registar i pribavljanja rješenja 

nadležnog upravnog tijela kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi tehnički, zdravstveni, ekološki 

i drugi uvjeti propisani za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića. 

 

Članak 23. 

 Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Otok 

Pašman“, KLASA: 021-05/12-01/2, URBROJ: 2198/17-12-14 od dana 21. ožujka 2012. 

godine. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića  

(Službeni glasnik Općine Pašman broj 6/21) 

 

Članak 6. 

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

Općine Pašman“. 

 

 


