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Predmet:

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o
osnivanju Dječjeg vrtića Mali svijet
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali
svijet, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09,
12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 12. studenog 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali svijet.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić
Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Irena Peruško,
p.o. Gradonačelnika pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da sudjeluju u
radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

0102002901

Na temelju þlanka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), þlanka 8. i þlanka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), u daljnjem tekstu Zakon, te þlanka
39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule, br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13),
Gradsko vijeüe Grada Pule, na sjednici održanoj dana ___________ godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Djeþjeg vrtiüa Mali svijet
ýlanak 1.
Ovom odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom:
Djeþji vrtiü Mali svijet (u daljnjem tekstu: Djeþji vrtiü).
Sjedište Djeþjeg vrtiüa je u Puli, Banovþeva ulica 29.
Djeþji vrtiü iz stavka 1. ovog þlanka imat üe slijedeüe podruþne odjele u Puli:
- PO Veruda, Banovþeva ul. 29
- PO Latica, Krležina ul. 41
- PO Izvor, Kamenjak 7
- PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1
- PO Vjeverice, Ujeviüeva ulica 1
- PO Mali zeleni, Palazzine 1
- PO Ribice, Uskoþka ul. 20
- PO Zvonþiüi, Osjeþka ul. 7.
ýlanak 2.
Osnivaþ Djeþjeg vrtiüa je Grad Pula.
OIB Osnivaþa: 79517841355 (u daljnjem tekstu: Osnivaþ).
Sjedište Osnivaþa je u Puli, Forum 1.
ýlanak 3.
Djelatnost Djeþjeg vrtiüa je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i
predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
ýlanak 4.
U okviru svoje djelatnosti Djeþji vrtiü üe ostvarivati:
- redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagoÿeni razvojnim potrebama
djece te njihovim moguünostima i sposobnostima,
- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoüama u razvoju,
- programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi
- programe predškole,
- programe ranog uþenja stranih jezika i druge programe umjetniþkog, kulturnog,
vjerskog i sportskog sadržaja,

-

druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe.
ýlanak 5.

Osnivaþ osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno
standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog
odgoja i naobrazbe.
Prostor za obavljanje djelatnosti Djeþjeg vrtiüa je u vlasništvu Osnivaþa.
Osnivaþ üe osigurati opremu iz sredstava Proraþuna Grada Pule.
ýlanak 6.
Osnivaþ üe osigurati potreban broj odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za
obavljanje djelatnosti Djeþjeg vrtiüa.
ýlanak 7.
Djeþjim vrtiüom upravlja Upravno vijeüe.
Upravno vijeüe ima 5 þlanova:
- 3 þlana imenuje Osnivaþ iz reda javnih radnika,
- jednog þlana biraju roditelji djece korisnika usluga Djeþjeg vrtiüa,
- jedan þlan bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i struþnih suradnika
Djeþjeg vrtiüa.
Mandat þlanova Upravnog vijeüa traje þetiri godine.
Sastav i broj þlanova Upravnog vijeüa, naþin izbora, odnosno imenovanje njegovih
þlanova, naþin rada i donošenje odluka utvrÿuje se aktom o osnivanju i Statutom Djeþjeg
vrtiüa
Upravno vijeüe, osim prava i obveza utvrÿenih Zakonom o ustanovama obavlja ove
poslove:
- odluþuje o stjecanju, optereüivanju i otuÿivanju nekretnina Djeþjeg vrtiüa pod
uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom Djeþjeg vrtiüa, uz suglasnost
Osnivaþa Djeþjeg vrtiüa,
- predlaže Osnivaþu statusne promjene Djeþjeg vrtiüa,
- predlaže Osnivaþu promjenu naziva Djeþjeg vrtiüa,
- odluþuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivaþa,
- odluþuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Djeþjeg
vrtiüa, sukladno odredbama Zakona,
- obavlja i druge poslove utvrÿene aktom o osnivanju i Statutom Djeþjeg vrtiüa.
ýlanak 8.
Struþno tijelo Djeþjeg vrtiüa je Odgojiteljsko vijeüe.
Odgojiteljsko vijeüe þine svi odgojitelji, struþni suradnici i zdravstveni radnici koji
ostvaruju program predškolskog odgoja u Djeþjem vrtiüu.
Odgojiteljsko vijeüe sudjeluje u utvrÿivanju kurikuluma Djeþjeg vrtiüa i plana i
programa rada kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odluþuje
o struþnim pitanjima rada, potiþe i promiþe struþni rad te obavlja i druge struþne poslove
utvrÿene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Djeþjeg vrtiüa.

Djelokrug i naþin rada Odgojiteljskog vijeüa pobliže se ureÿuje Statutom Djeþjeg
vrtiüa.
ýlanak 9.
Ravnatelj je poslovodni i struþni voditelj Djeþjeg vrtiüa.
Za ravnatelja Djeþjeg vrtiüa može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
odgojitelja ili struþnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti
predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natjeþaja koji raspisuje Upravno vijeüe Djeþjeg
vrtiüa u skladu sa Zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivaþ Djeþjeg Vrtiüa na prijedlog Upravnog vijeüa
Djeþjeg vrtiüa.
Ravnatelj se imenuje na þetiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Uz poslove utvrÿene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže kurikulum Djeþjeg vrtiüa kojim se utvrÿuje: program, namjena programa,
nositelji programa, naþin ostvarivanja, vremenik aktivnosti i naþin vrednovanja,
- brine o provoÿenju odluka Upravnog vijeüa, Odgojiteljskog vijeüa i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrÿene aktom o osnivanju i Statutom.
ýlanak 10.
Za privremenog ravnatelja imenuje se Verica Degoricija-Mariþiü iz Pule, Giardini 18,
OIB: 78329079542.
Privremeni ravnatelj ovlašten je za vršenje privremenih radnji i ostalih poslova u svezi
osnivanja i poslovanja Djeþjeg vrtiüa kao samostalne ustanove.
ýlanak 11.
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o
djeci u Djeþjem vrtiüu radit üe slijedeüi odgojno-obrazovni radnici:
- odgojitelj i struþni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator), te
medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog þlanka, u Djeþjem vrtiüu radit üe i
druge osobe koje üe obavljati administrativno tehniþke i pomoüne poslove.
Odgojno obrazovni radnici u Djeþjem vrtiüu moraju imati odgovarajuüu vrstu i razinu
obrazovanja, položeni struþni ispit te utvrÿenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
iz stavka 1. ovog þlanka.
ýlanak 12.
Djeþji vrtiü je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivaþa o radu i poslovanju,
- vršiti upis djece u Djeþji vrtiü,
- dostaviti Statut na suglasnost Osnivaþu,
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, opüim aktima i
odlukama Osnivaþa.
Osnivaþ se obvezuje:
- da üe Djeþjem vrtiüu redovito osiguravati potrebna financijska sredstva,

-

da svojom aktivnošüu neüe remetiti poslovanje Djeþjeg vrtiüa,
da üe Djeþjem vrtiüu pružati struþnu i drugu potrebitu pomoü u svezi s
poslovanjem.
ýlanak 13.

Djeþji vrtiü ima Statut i druge opüe akte. Statut Djeþjeg vrtiüa donosi Upravno vijeüe
uz suglasnost Osnivaþa. Drugi opüi akti donose se na naþin utvrÿen Statutom.
Statutom Djeþjeg vrtiüa pobliže se ureÿuju ustrojstvo, ovlasti i naþin odluþivanja
pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i naþin davanja usluga, radno
vrijeme Djeþjeg vrtiüa, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanja Djeþjeg vrtiüa.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naþinu rada Djeþjeg vrtiüa pobliže se ureÿuje
unutarnje ustrojstvo te naþin obavljanja djelatnosti Djeþjeg vrtiüa kao javne službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naþinu rada Djeþjeg vrtiüa kao javne službe
donosi Upravno vijeüe uz prethodnu suglasnost Osnivaþa.
Djeþji vrtiü ima i druge opüe akte u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
Druge opüe akte Djeþjeg vrtiüa donosi Upravno vijeüe na naþin propisan Statutom.
ýlanak 14.
Za obavljanje djelatnosti Djeþjeg vrtiüa sredstva üe se osiguravati:
- iz sredstava Osnivaþa,
- uþešüem roditelja djece korisnika usluga,
- iz drugih Zakonom dopuštenih izvora
- Sredstva za osnivanje i poþetak rada Djeþjeg vrtiüa osigurat üe Osnivaþ i to u
iznosu od 20.000,00 kn.
U sluþaju da Djeþji vrtiü posluje s gubitkom Osnivaþ se obvezuje da üe pokriti taj
gubitak.
ýlanak 15.
Djeþji vrtiü se osniva kao ustanova i nema za cilj stvaranje dobiti veü obavljanje
djelatnosti odgoja i obrazovanja.
Eventualno ostvarenu dobit, Djeþji vrtiü üe koristiti iskljuþivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
ýlanak 16.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivaþ te sredstva steþena pružanjem usluga ili
sredstva pribavljena iz drugih izvora þine imovinu Djeþjeg vrtiüa.
ýlanak 17.
U pravnom prometu Djeþji vrtiü odgovara cijelom svojom imovinom, a Osnivaþ
odgovara solidarno i neograniþeno za obveze Djeþjeg vrtiüa.

ýlanak 18.
Na meÿusobna prava i obveze Osnivaþa i Djeþjeg vrtiüa koja nisu ureÿena ovom
Odlukom primjenjivat üe se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.
ýlanak 19.
Djeþji vrtiü osniva se na neodreÿeno vrijeme.
Djeþji vrtiü poþinje s radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i poþetak rada te upisom u
Sudski registar ustanova, sve u skladu sa Zakonom.
Djeþji vrtiü može prestati s radom pod uvjetima i na naþin utvrÿen odredbama Zakona
o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
ýlanak 20.
Djeþji vrtiü ne može bez suglasnosti Osnivaþa ustanove, odnosno tijela kojeg je on
odredio, steüi, opteretiti ili otuÿiti nekretninu i drugu imovinu þija je vrijednost veüa od
50.000,00 kn.
ýlanak 21.
Upravno vijeüe donijet üe Statut u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja upisa
Djeþjeg vrtiüa u Sudski registar.
ýlanak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u þlanku 7., 12. i 13. Zakona o
ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), þlanku 8. i þlanku 9. stavak 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) i þlanku 39. Statuta Grada PulaPola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ureÿuje se predškolski odgoj i
obrazovanje, skrb o djeci rane i predškolske dobi kao dio sustava odgoja i obrazovanja te
skrbi o djeci.
Predškolski odgoj obuhvaüa programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi koje se ostvaruju u djeþjim vrtiüima sukladno navedenom Zakonu.
Djeþji vrtiüi su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao
javnu službu, a sam predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog
standarda predškolskog odgoja i naobrazbe koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog vlade
Republike Hrvatske.
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrÿuju se : 1.
mjerila za broj djece u odgojnim skupinama, 2. ustroj programa s obzirom na trajanje i
namjenu, 3. mjerila za broj odgojitelja, struþnih suradnika i ostalih radnika u djeþjem vrtiüu,
4. mjerila za financiranje programa djeþjih vrtiüa, 5. materijalni i financijski uvjeti rada, 6.
predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama (djece s teškoüama u razvoju i
darovite djece), 7. predškolski odgoj i obrazovanje djece hrvatskih graÿana u inozemstvu, 8.
predškolski odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, 9. ustroj predškole.
Navedenim Standardom propisano je da je maksimalni kapacitet djeþjeg vrtiüa sa
podruþnim odjelima 600 djece.
Djeþji vrtiü Pula ustrojen je kao jedinstvena javna ustanova u þijem sastavu djeluju tri
organizacijske jedinice sa svojim podruþnim odjelima
Slijedom navedenog, a polazeüi od pretpostavke da je kapacitet popunjenosti Djeþjeg
vrtiüa iznad propisanog Standarda, zakonska je obveza Djeþjeg vrtiüa Pula usklaÿivanje
ustrojstva rada sukladno propisanim mjerilima Državnog pedagoškog standarda, i to na naþin
da kapacitet popunjenosti nije veüi od propisanog maksimalnog kapaciteta djeþjeg vrtiüa s
podruþnim odjelima , odnosno da nije veüi od 600 djece.
Obveza ustanove Djeþji vrtiü Pula je da postojeüi kapacitet smanji kako bi bili
ispunjeni zahtjevi propisani Državnim pedagoškim standardom. Navedena obveza je razlog za
obvezatno reorganiziranje ustanove Djeþji vrtiü Pula.

Stoga, polazeüi od zahtjeva da u postupku usklaÿivanja s Državnim pedagoškim
standardom Djeþji vrtiü Pula nastavi djelovati, isto je moguüe realizirati kroz statusnu
promjenu odvajanja s osnivanjem nove ustanove.
Odlukom osnivaþa Grada Pule osniva se nova ustanova u koju prelazi odvojeni dio
Djeþjeg vrtiüa Pula, dok postojeüa ustanova nastavlja dalje djelovati u smanjenom opsegu.
Na novo osnovanu ustanovu prenose se objekti i druga pripadajuüa imovina, prava i
obveze te ista zapoþinje s radom kao samostalna ustanova nakon dobivanja rješenja
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o poþetku rada.
ýlankom 31. Zakona o ustanovama propisano je da ustanova može poþeti obavljati
svoju djelatnost tek nakon što je upisana u sudski registar ustanova i nakon što je od
nadležnog državnog tijela uprave, tijela lokalne samouprave ili pravne osobe s javnim
ovlastima pribavila konaþno rješenje kojim se utvrÿuje da su ispunjeni svi tehniþki,
zdravstveni, ekološki i drugi uvjeti propisani za obavljanje te djelatnosti, pa je stoga prije
poþetka rada novo osnovane ustanove potrebno zadovoljiti propisana zakonske pretpostavke.
Za privremenog ravnatelja imenuje se Verica Degoricija-Mariþiü iz Pule, struþni
suradnik-defektolog Djeþjeg vrtiüa Pula, koja se ovlašüuje za vršenje privremenih radnji i
ostalih poslova u svezi osnivanja Djeþjeg vrtiüa Mali svijet kao samostalne ustanove.
Temeljem þlanka 42. Statuta Djeþjeg vrtiüa Pula, dana 14. srpnja 2015. godine,
Upravno vijeüe Djeþjeg vrtiüa Pula je na svojoj 5. sjednici sukladno Državnom Pedagoškom
standardu predškolskog odgoja i naobrazbe donijelo Odluku o prijedlogu statusne promjene
Djeþjeg vrtiüa Pula.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke o osnivanju Djeþjeg vrtiüa Mali
svijet.
III. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA AKTA
Nacrt Prijedloga Zakljuþka dostavljen je u prilogu.
IV. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu predmetne Odluke u Proraþunu Grada Pule za 2015. godini nije potrebno
osigurati financijska sredstva.

P.O. GRADONAýELNIKA
Elvira Krizmaniü Marjanoviü



