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Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2., članka 12. stavka 1. i 3.  i članka 13.  Zakona o 

ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 

57/22) i članka 32. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko senjske županije broj 

8/21 i 31/21) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj ____ rujna 2022.g. donosi  

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ“  

 

Članak 1.  

 

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ“ („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije broj 19/17: u daljnjem tekstu Odluka) u članku 2. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. 

te glase:  

 

 „Dječji vrtić ima područni odjel u Zubovićima, na adresi Barbatska 65A.  

Područni odjel nema pravnu osobnost i djeluje pod nazivom dječjeg vrtića.“  

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavku 3. podstavku 1. Odluke riječi „zdravstvene zaštite, prehrane“ 

zamjenjuju se riječima „zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece“. 

Podstavak 5. mijenja se i glasi: 

 

„drugi odgojno-obrazovni programi“. 

 

Članak 3.  

 

 U članku 4. stavku 2. Odluke riječi „iz reda javnih radnika“ brišu se. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 6. stavku 5. Odluke riječ „četiri“ zamjenjuje se rječju „pet“. 

 

Članak 5.  

 

U članku 9. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„U dječjem 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“. 
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U stavku 4. riječi „položen ispit“ brišu se. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku“  

Ličko-senjske županije. 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 2125-6-02/02-22-01 

 

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE 

                                 PREDSJEDNIK 

 

                       Matej Gušćić, struč. spec. oec 
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Obrazloženje 

 Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 

107/07 i 94/13- u daljnjem tekstu:Zakona) propisano je da su dječji vrtići javne ustanove koje 

djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Zakon o ustanovama ("Narodne 

novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisuje da se ustanova osniva aktom o osnivanju 

koji donosi osnivač ustanove, pri čemu je osnivač javne ustanove dužan od nadležnog 

ministarstva zatražiti ocjenu sukladnosti odluke o osnivanju sa zakonom. 

 Unatoč činjenici da je prije nešto više od godine dana otvoren novi dograđeni dio 

dječjeg vrtića u kojem je omogućen upis za 2 nove skupine djece, zbog rastućih zahtjeva 

roditelja za upisom djece u programe predškolskog odgoja, kapacitet dječjeg vrtića Carić je 

nedostatan. Iz tog razloga planira se otvoriti područni odjel dječjeg vrtića u mjestu Zubovići, 

obzirom da se tamo nalazi novouređeni objekat – župna kuća, koji je bio namijenjen za 

potrebe Župe Barbat. Obzirom da svećenik i dalje živi u mjestu Kolan u dogovoru sa 

Zadarskom nadbiskupijom predlaže se da se navedeni objekat uredi sukladno pedagoškim 

standardima i koristi za potrebe dječjeg vrtića.  

Obzirom da se Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju izmijenio pojedine 

odredbe Odluke usklađene su sukladno izmjenama zakona.    

U skladu sa svime naprijed navedenim predlaže se donošenje Odluke u priloženom 

tekstu. 

 

 


