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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine, 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Lastavica, 
nakon dobivene prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Preko (KLASA: 601-02/22-
01/04, URBROJ: 2198-13-01-1-22-2, od 22. 12. 2022. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Lastavica na svojo 7. sjednici održanoj 30. prosinca 2022. godine, donosi Pročišćeni tekst 
Statuta Dječjeg vrtića Lastavica.  
Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Lastavica obuhvaća Statut Dječjeg vrtića Lastavica 
(KLASA: 601-07/18-01/01, URBROJ: 2198/13-06/1-18-12) od 29. ožujka 2018. godine, 
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Lastavica (KLASA: 601-07/18-01/01, URBROJ: 
2198/13-06/1-18-15) od 17. prosinca 2018. godine, te Statutarnu odluku o Izmjenama i 
dopunama Statuta Dječjeg vrtića Lastavica (KLASA: 601-02/22-02/03, URBROJ: 2198-13-6-
22-1) od 30. prosinca 2022. godine, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
 

 
STATUT 

DJEČJEG VRTIĆA LASTAVICA 
(pročišćeni tekst) 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovim se statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića Lastavica (u daljem tekstu: Vrtić), 
odnosi osnivača i Vrtića, status, naziv i sjedište Vrtića, zastupanje i predstavljanje, 
odgovornost za obveze i djelatnost Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način 
odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Vrtićem, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i 
odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika, javnost rada te druga pitanja važna za 
obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića. 
(2) Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se 
na muške i na ženske osobe. 
 

Članak 2. 
(1) Vrtić je predškolska javna ustanova. 
(2) Kao javne ovlasti Vrtić obavlja slijedeće poslove:  
– upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije  
– izdavanje potvrda i mišljenja  
– upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.  
(3) Kada Vrtić u vezi s poslovima iz st. 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao  

javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika 
ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se 
uređuje opći upravni postupak. 

(4) Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru i zajednički 
elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja. 

 
Članak 3. 

(1) Osnivač i vlasnik Vrtića je Općina Preko (u daljnjem tekstu: Osnivač). 
(2) Vrtić je pravni nasljednik Predškolske organizacije. 
 


























































