
 
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  
107/07 i 94/13) i članka 52., 65. i 66. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“, Upravno 
vijeće na sjednici održanoj dana 26.10.2020. godine donosi:   
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
 

DJEČJEG VRTIĆA „MALI SVIJET“ 
 
 
 
             Članak 1. 
Članak 34. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“, KLASA: 601-02/16-02-21, URBROJ: 
2168/01-380/02-16-166, od dana 22.12.2016.g. (dalje u tekstu: Statut) mijenja se i 
glasi: 
 

„Član Upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na zajedničkom sastanku roditelja 

predstavnika svih odgojno obrazovnih skupina Vrtića kojeg u tu svrhu saziva i njime 
rukovodi ravnatelj ili osoba koju on ovlasti.  
 
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Svaki roditelj može predložiti ili biti 
predložen za člana Upravnog vijeća odnosno istaknuti svoju kandidaturu. 
Za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja djece – korisnika usluga izabran je 
kandidat koji je dobio najveći broj glasova roditelja nazočnih na zajedničkom 
sastanku roditelja predstavnika svih odgojno obrazovnih skupina Vrtića. 
 
Zajedničkom sastanku roditelja predstavnika svih odgojno obrazovnih skupina 
prethode sastanci roditelja svake odgojno obrazovne skupine Vrtića na kojima 
roditelji biraju predstavnika svoje skupine. 
 
Roditelji svake odgojno obrazovne skupine će istaknuti po 1 (jednog) kandidata. 
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Predstavnik odgojno obrazovne skupine 
je onaj roditelj koji je dobio najveći broj glasova roditelja nazočnih na roditeljskom 
sastanku odgojno obrazovne skupine. Zapisnici odgojno obrazovnih skupina s 
imenima izabranih predstavnika roditelja dostavljaju se ravnatelju. 
 
Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece 
korisnika usluga Vrtića dostavlja se Upravnom vijeću. 
 
U slučaju da prije isteka četverogodišnjeg trajanja mandata, član Upravnog vijeća iz 
reda roditelja prestane biti korisnikom usluga Vrtića, provode se dopunski izbori 
sukladno odredbama ovog Statuta.“ 
 

 
       

 



 
Članak 2. 

Članak 36. Statuta mijenja se i glasi: 

„Kandidiranje se obavlja na sastancima članova odgojiteljskog vijeća u centralnoj 

zgradi i područnim odjelima, a izbor kandidata za člana Upravnog vijeća obavlja se 
na sjednicama odgojiteljskog vijeća.“ 
 
      Članak 3. 
Članak 37. Statuta mijenja se i glasi: 
„Sastanke članova odgojiteljskog vijeća po objektima radi kandidiranja saziva i vodi 
ravnatelj. Na sastanku treba biti prisutna natpolovična većina članova odgojiteljskog 
vijeća pojedinog objekta.   
 
Po 1 (jednog) kandidata ističu članovi odgojiteljskog vijeća objekata kako slijedi: 
 
-iz centralne zgrade, PO Ribice i PO Zvončići 
-iz PO Monte Zaro 
-iz PO Izvor 
-iz PO Latica i PO Mali Zeleni. 
 
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Kandidat pojedinog objekta je onaj koji 
je dobio najveći broj glasova nazočnih članova odgojiteljskog vijeća.  
O provedenom kandidiranju sastavlja se zapisnik. 

 
      Članak 4. 
 
Članak 38. Statuta mijenja se i glasi: 
„Na sastancima članova odgojiteljskog vijeća po objektima se osim kandidiranja 
obavlja i biranje izbornog povjerenstva. Izborno povjerenstvo sastoji se od 
predsjednika i 4 člana i to: 
 
-2 člana iz PO Izvor  
-1 član iz centralne zgrade, PO Ribice i PO Zvončići 
-1 član iz PO Monte Zaro 
-1 član iz PO Latica i PO Mali Zeleni. 
 
Predsjednika izbornog povjerenstva biraju članovi izbornog povjerenstva među 
sobom većinom glasova. Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za 
člana Upravno vijeća.“ 
 
     
      Članak 5. 
Članak 39. Statuta mijenja se i glasi: 
„O kandidatima za izbor člana Upravnog vijeća, izborno povjerenstvo na temelju 
zapisnika o provedenom kandidiranju po objektima sastavlja kandidacijsku listu koja 
sadrži imena i prezimena svakog od kandidata, zvanje, naziv radnog mjesta i potpis 
kandidata u znak očitovanja o prihvaćanju kandidature. 
 



Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavlja izbornu 
listu. U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.“ 
 
       
      Članak 6. 
Članak 42. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi: 
„S listom iz stavka 1. ovog članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje 
odgojiteljsko vijeće koje ne mora biti sazvano na način da svi članovi budu 
istovremeno nazočni vijeću, već mogu biti sazvani u više manjih grupa podijeljeni npr. 
po abecedi.“ 
 
  
      Članak 7. 
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja, a po prethodno 
pribavljenoj suglasnosti osnivača Grada Pule. 
Izmjene i dopune Statuta objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 

 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donesena je dana 26.10.2020.g. Izmjene i dopune 
Statuta objavljene su na oglasnoj ploči vrtića dana 27.10.2020.g.  

Osnivač je prethodnu suglasnost dao dana 21.10.2020. Zaključkom KLASA: 601-01/20-

01/52, URBROJ: 2168/01-04-02-0291-20-4. 
 

 
KLASA: 012-03/20-01/1 
URBROJ: 2168/01-54-70-01-20-4 
 
 
 
       Predsjednica Upravnog vijeća 
        Iva Burić-Bučaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donesena je dana 26.10.2020.g. Izmjene i dopune 
Statuta objavljene su na oglasnoj ploči vrtića dana 27.10.2020.g.  

Osnivač je prethodnu suglasnost dao dana 21.10.2020. Zaključkom KLASA: 601-01/20-

01/52, URBROJ: 2168/01-04-02-0291-20-4. 

 
        
 


