
 
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 9. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen („Službeni glasnik Grada 
Opuzena“, broj: 3/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen, uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Opuzena, 28.studenoga 2022. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

Dječjeg vrtića Opuzen 

 

Članak 1. 
U Statutu Dječjeg vrtića Opuzen („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 3/13), u 

članku 11. stavak 2. u alineji 1. riječi „zdravstvene zaštite, prehrane“ zamjenjuju se riječima 
„zdravstvene zaštite i unaprjeđenja djece“, alineja 5. mijenja se i glasi: „drugi odgojno-
obrazovni programi“. 
 

Članak 2.  
U članku 15. stavku 2. riječi: „programi zdravstvene zaštite, higijene i prehrane“ zamjenjuju 
se riječima: „program zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja“. 

 
Članak 3. 

Članak 16. mijenja se i glasi: 
 

„Članak 16. 
Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi kurikulum dječjeg vrtića svakih pet godina, a godišnji 
plan i program rada na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće 
pedagoške godine.“ 

 
Članak 4. 

Iza članka 30. dodaje se članak 30. a koji glasi: 
 

„Članak 30. a 
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 dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće imenuje.„ 
 

Članak 5. 
Članak 52. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 

„(3) Na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića ravnatelja imenuje i razrješava izvršno 
tijelo osnivača dječjeg vrtića.“ 

 



Članak 6. 
Članak 53. mijenja se i glasi: 
 

„Članak 53. 
„ (1) Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome 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 
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 radnome mjestu odgojitelja 
ili stručnog suradnika. 
(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića 
u skladu sa zakonom i statutom, 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. U 
natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok 
za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu 
treba priložiti. 
(3) Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana. 
(5) Osobi imenovanoj za ravnatelja dječjeg vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o 
radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću 
nakon isteka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen 
ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 
(6) Osoba imenovana za ravnatelja pravo iz stavka 5. ovoga članka ostvaruje najduže do 
isteka dva uzastopna mandata. 
(7) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove sukladno stavku 8. ovoga članka 
zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.“ 
 

Članak 7. 
(1) Članak 54. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 

„(3) Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne 
bude izabran, natječaj će se ponoviti.“ 

 
(2) Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 
 

„(4) Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj 
dužnosti ravnatelja. Na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića vršitelja dužnosti ravnatelja 
imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića, a u dječjem vrtiću kojem je osnivač jedinica 



lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršno tijelo osnivača, ali najdulje na vrijeme 
od godinu dana. 

(5) Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, 
osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo 
nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu 
osobu sukladno ovom Zakonu.“ 

 
Članak 8. 

Članak 55. mijenja se i glasi: 
 

„Članak 55. 
S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na rok od pet 
godina u punom radnom vremenu.“ 

 
 

Članak 9. 
Članak 61. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 

„(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 
uvjete: 

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome 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 
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.“ 
 

 
Članak 10. 

Iza članka 61. dodaje se članak 61. a koji glasi: 
 

„Članak 61. a 
Za ravnatelja dječjeg vrtića i za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana 

osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona.“ 
 

Članak 11. 
U cijelom tekstu Statuta riječi: „odgojitelji i stručni suradnici“ u određenom padežu 
zamjenjuju se riječima: „odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici“ u odgovarajućem 
padežu. 

 



 
Članak 12.  

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića  Opuzena a iste će se objaviti i u „Službenom glasniku Grada Opuzena“. 
 

 
KLASA:  601-01/22-01/05 
URBROJ:  2117-11-2-22-1 
Opuzen, 28.studenog 2022. godine 
 

                     Predsjednica Upravnog vijeća 
          Ives Tošić, mag.oec. 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         


