
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne 
novine“ broj 10/9., 107/97., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 34. Zakona o ustanovama (Službeni 
list „Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 47/99.) i članka 56. stavak 1.  točka 1. 
Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/18-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-2 od 22. 
ožujka 2022. i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/21-
01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-21-19 od 8. prosinca 2021., i Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti osnivača Grada Vukovara, KLASA: 601-01/21-01/6, URBROJ: 2196-1-01-25-9 od 29. 
prosinca 2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 91. sjednici održanoj 4. siječnja 
2023., donosi 
 

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I 
 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/18-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-2 od 
22. ožujka 2018., u članku 3. stavak 2., mijenja se i glasi: 

 
„Grad Vukovar je sukladno čl. 78. st. 3 Zakona o ustanovama (Službeni vjesnik „Narodne novine“ 
broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.i 127/19.) postao osnivačem Dječjeg Vrtića Vukovar I.“ 
 

Članak 2. 
 
Članak 10. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 
 

- steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne procijenjene vrijednosti koja prelazi   
200.000,00 kn (26.540,00 EUR) sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

 
Točka 8. mijenja se i glasi: 
 
„izdavati mjenice i druga sredstva plaćanja vrijednost koja prelazi 50.000,00 kn (6.640,00 €)“ 
 

 Članak 3. 
 

Članak 12. stavak 2. točka 1., mijenja se i glasi: 
 

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenje zdravlja 
djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim 
potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima 
 

Točka 5., mijenja se i glasi: 
 

- drugi odgojno- obrazovni programi 
 
 
 



 
 
 

Članak 4. 
 

Članak 14. 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 dječjem vrtiću.“ 
 
Dodaje se stavak 2., koji glasi: 
 
„Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 
odgoja u dječjem vrtiću koji se izvodi u odgojno- obrazovnoj skupini za djecu prije polaska u školu, 
a iznimno u dječjim vrtićima s manjim brojem djece ili dječjim vrtićima s odgojno- obrazovnim 
skupinama s različitim programima može se izvoditi i u mješovitoj odgojno- obrazovnoj skupini.“ 
 

Članak 5. 
 
Članak 16. mijenja se i glasi: 
 
„Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog 
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni kurikulum) i 
kurikuluma dječjeg vrtića. 
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-obrazovna 
očekivanja prema područjima razvoja i ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje te 
pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, kao i oblike vrednovanja. 
Nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikularni dokument donosi ministar nadležan za 
obrazovanje odlukom. 
Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi kurikulum dječjeg vrtića u pravilu svakih pet godina, a u 
skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene.“ 

 
Članak 6. 

 
Članak 18. mijenja se i glasi: 
 

„Program zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece u dječjim vrtićima i školama u kojima 
se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.“ 

 
Članak 7. 

 
Članku 33., dodaje se stavak 2, koji glasi: 
 
„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 8. 
 

Članak 56. stavak 1. točka 2., iza iznosa 1.000.000,00 kn, dodaje se „(132.723,00 EUR)“ 
 
Stavak 1. točka 4. podtočka 6. se briše. 
 

Članak 9. 
 

Članak 64. stavak 2., mijenja se i glasi: 
„S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na rok od pet godina 
u punom radnom vremenu.“ 
 
Stavku 2., dodaje se: 
„Osoba imenovana za ravnatelja pravo imenovanja ostvaruje najduže do isteka dva uzastopna 
mandata.“  
 

Članak 10. 
 

Članak 77. stavak 2, mijena se i glasi: 
 
„U vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci 
rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik: pedagog, psiholog, logoped, 
edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.“ 
 

Članak 11. 
 

Članak 78. mijenja se i glasi: 
 
„Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja 
te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz čl. 77 stavka 2. 
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može 
obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a 
koji može biti: 

a) preddiplomski sveučilišni studij, 
b) preddiplomski stručni studij, 
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 
d) diplomski sveučilišni studij, 
e) specijalistički diplomski stručni studij. 

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka, poslove 
odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski 
stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij 
primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa 
stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja 
i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije 
odgojitelja. 
Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni ili 
stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti 
sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili 
specijalistički studij sestrinstva. 



Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe 
koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).“ 
 
 

Članak 12. 
 

Iza članka 78. dodaje se novi članak 78.a, koji glasi: 
 

„U skladu s potrebama djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnoj skupini uz 
suglasnost osnivača, odnosno u dječjem vrtiću kojem je osnivač jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave uz suglasnost izvršnog tijela osnivača, a prema procjeni stručnog 
povjerenstva dječjeg vrtića, može raditi treći odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu s teškoćama u 
razvoju ili stručni komunikacijski posrednik. 
Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik nije samostalni 
nositelj odgojno-obrazovne djelatnosti. 
Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju te stručni komunikacijski posrednik moraju ispunjavati 
sljedeće uvjete: 

a) završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 
b) završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija, 
c) da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora.“ 
 

Članak 13. 
 

Iza članka 85., dodaje se članak 85.a, koji glasi: 
 
„U državnom proračunu mogu se osigurati sredstva nužna za završetak investicija financiranih iz 
projekata Europske unije za izgradnju dječjih vrtića kojima je osnivač jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, a koji se nalaze na područjima jedinica koje su prema vrijednosti 
indeksa razvijenosti ispodprosječno rangirane. 
U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju mjerila i kriterija koje uredbom 
propisuje Vlada Republike Hrvatske. 
Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 2. ovoga članka za svaku godinu donosi Vlada Republike 
Hrvatske.“ 
 

Članak 14. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 
Vrtića. 
 
 
KLASA: 601-07/23-01/01 
URBROJ: 2196/1-13-04-23-01 
Vukovar, 3. siječnja 2023.      Predsjednica Upravnog vijeća  
  Kristina Kuraja 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


