
 

    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 601-02/21-01/06  

URBROJ : 2167/01-09/01-21-2  

Poreč-Parenzo,  8. ožujka 2021.  

 

 Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo” broj 2/13, 10/18 i 2/21), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

(KLASA: 601-02/21-01/05, URBROJ: 2167/01-21/01-21-2 od 5.3.2021. godine),  

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. 

izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, te dostavlja Gradskom 

vijeću na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu. 

 

 2. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, sva potrebna tumačenja uz 

predloženu Odluku iz točke 1. ovog Zaključka, dati će Vesna Kordić – pročelnica Upravnog 

odjela za društvene djelatnosti.                                                   

  

       

Privitak:  

- Prijedlog Odluke  

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta  

- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju  

prijedloga I. izmjena i dopuna Statuta 

 

       GRADONAČELNIK 

                                            Loris Peršurić 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo, 

Poreč, R. Končara 7  

4. Pismohrana, ovdje  

 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: 

URBROJ: 

Poreč-Parenzo,  

 

 Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 

29/97, 47/99, 55/08 i 127/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. stavak 1. 

Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 2/13, 10/18 i 

2/21) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj ........2021. godine donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  

I. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo  

 

Članak 1. 

 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 

„Radost“ Poreč-Parenzo, donesenog na sjednici Upravnog vijeća od 25. veljače 2021. godine, 

u tekstu koji je sastavni je dio ove Odluke.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“. 

 

 

           PREDSJEDNIK 

            GRADSKOG VIJEĆA 

             Adriano Jakus  

 

Privitak: 

- I. izmjene i dopune Statuta  

 

DOSTAVITI: 

1. Gradonačelnik, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo, 

Poreč, R. Končara 7  

4. Pismohrana, ovdje  

 



                                                                                                                                                                                        

PRIJEDLOG 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 55/08 i 127/19), nakon dobivene prethodne suglasnosti 

Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo KLASA:_____ ; URBROJ:2167-01-07-____od 

__,__,____., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, na __. sjednici održanoj 

__. _____ 2021. godine, donijelo je 

 

I. izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo 

 

Članak 1. 
U Statutu Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo od 30.05.2018. godine članak 6. 

mijenja se i glasi: 
“Osim Centralne zgrade Vrtića “Radost I” u Poreču-Parenzo, u kojoj je sjedište 

ustanove, Vrtić u svom sastavu ima: 
Područni vrtić “Radost II”, O. Keršovani 14, Poreč-Parenzo;   
Područni vrtić Baderna, Baderna 4, Baderna; 
Područni vrtić Žbandaj, Žbandaj 34 A, Žbandaj; 
Područni vrtić Kaštelir, Bernobići 39, Kaštelir; 
Područni vrtić Kaštelir, Kaštelir 25, Kaštelir;   
Područni vrtić Vižinada, Vižinada 108, Vižinada; 
Područni vrtić Sveti Lovreč, Gradski trg 1, Sveti Lovreč.” 
 

 

Članak 2. 

Članak 40. mijenja se i glasi: 

“Ravnatelj Vrtića bira se na temelju javnog natječaja.  

Natječaj raspisuje Upravno vijeće tri mjeseca prije isteka mandata na koji je ravnatelj 

izabran.  

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića, Grada 

Poreča-Parenzo i u “Narodnim novinama”. 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje trebaju kandidati ispunjavati iz ovog Statuta, rok 

do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o 

izboru. 

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana 

objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 

dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.” 

 

Članak 3. 

  Ove Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo stupaju na 

snagu osmog dana od objave na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Radost“ 

Poreč-Parenzo, Poreč, R. Končara 7. 

 

Klasa: 601-02/21-01/__   

Ur.broj: 2167/01-12-01-__ 

Poreč, __.__.2021. godine 

 



            Predsjednica Upravnog vijeća 

            Venis  Gregurović 

 

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg 

vrtića “Radost” Poreč-Parenzo, dana  __. __. 2021. godine, a stupaju na snagu, __. __. 2021. 

godine. 

 

                                                                    Ravnateljica  

                                                              Divna Radola  

 

 

 



 
 

 

 

 



Obrazloženje 

 

Pravna osnova:  

Pravna osnova za donošenje predložene Odluke su: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 

broj 76/93, 29/97, 47/99, 55/08 i 127/19), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Statut Grada Poreča-Parenzo 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 2/13 i 10/18). 

Člankom 54. stavak 1. Zakona o ustanovama određeno je da statut vrtića donosi upravno 

vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića. 

Člankom 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju određeno je da statut 

vrtića donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića ako zakonom ili 

aktom o osnivanju ustanove nije drugačije određeno. 

Člankom 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo određeno je da Gradsko vijeće, između 

ostalih poslova taksativno navedenih u ovom članku, obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom ili Statutom.  

Ocjena stanja: 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“, gđa Divna Radola, obratila se Gradskom vijeću Grada 

Poreča-Parenzo, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, s molbom da Gradsko 

vijeće dade prethodnu suglasnost na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 

„Radost“. 

U obrazloženju molbe navodi se da je Statut Dječjeg vrtića „Radost“ donesen, uz suglasnost 

osnivača, 30.05.2018. godine i koristi se u primjeni, ali je zbog odvajanja Područnog vrtića 

Tar,  formiranja nove skupine u Područnom vrtiću Kaštelir, preseljenja na novu adresu 

Područnog vrtića Vižinada i u bliskoj budućnosti otvorenje novog Područnog vrtića Žbandaj 

potrebno te promjene unijeti u Statut, odnosno izvršiti izmjene i dopune Statuta. Iz tog razloga 

predlaže se izmijenit članak 6. kako glasi u prijedlogu I. Izmjena i dopuna Statuta.    

Nadalje navode da je temeljem članka 29. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

ustanovama iz 2019. godine („Narodne novine“ broj 127/19) došlo je do promjena u načinu 

objave natječaja za imenovanje ravnatelja, na način da se dosadašnji tekst „u javnim 

glasilima“ mijenja u tekst „na mrežnim stranicama ustanove“ i dodaje obaveza objave 

natječaja u „Narodnim novinama“, ako je osnivač ustanove Republika Hrvatska ili jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog potrebno je s time uskladiti 

članak 40. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“. 

Na sjednici održanoj 25.2.2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ donijelo je 

Odluku  o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Statuta ustanove. 

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Predloženom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta 

Dječjeg vrtića „Radost“ i određuje njezino stupanje na snagu. 

Cilj donošenja Odluke: 

Cilj donošenja predložene Odluke je dati prethodnu suglasnost na prijedlog I. izmjena i 

dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Radost“, sa svrhom usklađivanja odredbi Statuta Vrtića sa 

promjenama nastalim u Vrtiću vezano uz organizacijske jedinice i odredbama Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama iz 2019. godine vezano za imenovanje 

ravnatelja i objavu natječaja za imenovanje natječaja.  

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Za ostvarenje ove Odluke nisu potrebna posebna sredstva iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo. 
 

 


