
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 

 

 

Temeljem članka 19. stavka 2. podstavka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 

(„Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) Odbor za statut, poslovnik i propise na 7. sjednici 

odrţanoj 23. kolovoza 2018. godine utvrdio je dana pročišćeni tekst Odluke o osnivanju ustanove za 

predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice koji  obuhvaća 

Odluku o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Općinu Vodice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-

kninske ţupanije“, broj 06/94), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski 

odgoj za Grad Vodice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 02/10), Odluku o izmjeni 

Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za 

Grad Vodice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 08/13), Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske 

dobi za Grad Vodice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 09/13), Ispravak Odluke o 

osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za Grad Vodice 

(pročišćeni tekst) („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 07/17) i Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi za 

Grad Vodice („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) u kojima je utvrĎeno vrijeme njihova 

stupanja na snagu. 

 

KLASA: 601-01/18-01/02 

URBROJ: 2182/04-03/08-18-1 

Vodice, 23. kolovoza 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Marija Ferara, dipl. oec. 

 

 

ODLUKA 

o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje 

te skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice 

(pročišćeni tekst) 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. 

listopada 2013. godine u nazivu i u cijelom tekstu zamijenjena je riječ „naobrazba“ riječju „obrazovanje“ u odgovarajućem 

padežu i broju. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine u nazivu Odluke ispred riječi: „predškolske dobi“ dodaju se riječi: „rane i“. 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se Vrtić o društvenoj brizi o djeci rane i predškolske dobi za područje 

Grada Vodica. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10)koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18)koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine ispred riječi: „predškolske dobi“ dodaju se riječi: „rane i“. 

 

 

 



Članak 2. 

Ustanova iz članka 1. ove odluke osniva se pod nazivom: Dječji vrtić Tamaris Vodice (u 

daljnjem tekstu: Vrtić).  

Sjedište Vrtića je Ulica Fra Pija Fržopa 2, Vodice. 

 Osnivač vrtića je Grad Vodice, Ive Čače 8, Vodice. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10)koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine brisana je točka i dodane su riječi 

(u daljnjem tekstu: Vrtić). 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine izmijenjen je članak 2.  

 

Članak 3. 

 Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od 

navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. 

 U okviru svoje djelatnosti Vrtić će ostvarivati: 

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

rane i predškolske dobi koji su prilagoĎeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i 

sposobnostima, 

– programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

– programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

– programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 

– programe predškole, 

– programe ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog 

sadržaja. 

Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Na programe iz stavka 2. i 3. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10)koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine izmijenjen je članak 3. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. 

listopada 2013. godine ispred riječi „predškolski“ dodane su riječi „rane i“. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine izmijenjen je članak 3. 

 

Članak 3.a 

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača ustanove, stečena pružanjem usluga i 

prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu ustanove. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo 

za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove u skladu s aktom o osnivanju i statutom ustanove. 
 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine dodan je novi članak 3.a. 

 

Članak 4. 

Sredstva za osnivanje i početak rada Vrtića, odnosno za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove 

Odluke osiguravaju se iz sredstava postojeće Ustanove Dječji vrtić Šibenik, utvrĎeno zaključnim 

računom te Ustanove za 1993. godinu. Sredstva za financiranje rada Vrtića osiguravaju se u proračunu 

Grada Vodica te od participacije korisnika usluga. Točan popis sredstava - nekretnina, opreme i 

novca, koji se Vrtiću osigurava za početak rada dat će se kao prilog ovog akta. 

Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i 

normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 



„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 )koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine iza stavka 1. dodan je novi stavak. 

 

Članak 4.a 

 Gradsko vijeće Grada Vodica: 

- donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području, 

- utvrĎuje mjerila za naplatu usluge od roditelja-korisnika usluge. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. 

listopada 2013. godine iza članka 4. dodan je novi članak 4.a. 

 

Članak 5. 

 Tijelo upravljanja Vrtićem je Upravno vijeće. 

 Upravno vijeće ima sedam članova: 

 - pet članova imenuje gradonačelnik iz reda javnih radnika, 

 - jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, 

 - jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. 

 Članovi Upravnog vijeća biraju se na četiri godine. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u članku 5. stavak 1. riječ 

„Organ“ zamijenjena je riječju „Tijelo“ i izmijenjen je stavak 2. 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za 

Grad Vodice (pročišćeni tekst)(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/13) koja je stupila na snagu 16. 

kolovoza 2013. godine u članku 5. stavku 2. alineji 1. brisane su riječi: „tri člana imenuje Gradsko vijeće iz reda javnih 

djelatnika“ i dodane su riječi „tri člana imenuje gradonačelnik iz reda javnih radnika“. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. 

listopada 2013. godine u članku 5. stavku 2. riječ „pet“ zamijenjena je riječju „sedam“ i u stavku 2. alineji 1. riječ „tri“ 

zamijenjena je riječju „pet“. 

 

Članak 6. 

 Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove: 

 1. uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Vodica: 

 - odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića, 

 - odlučuje o osnivanju druge pravne osobe, 

    

 2. uz suglasnost gradonačelnika Grada Vodica: 

 -donosi statut, 

 - odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, 

 - donosi godišnji plan i program rada Vrtića te nadzire njegovo provoĎenje, 

 - donosi kurikulum dječjeg vrtića, 

 - donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, 

 - odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuĎivanju nekretnina, 

 - odlučuje o investicijskim radovima, stjecanju, opterećivanju ili otuĎivanju pokretne imovine 

 čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kuna, a sukladno Statutu Grada, 

 - odlučuje o promjeni namjene objekta i prostora Vrtića, 

  

 3. predlaže Gradonačelniku Grada Vodica: 

 - imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića, 

 - promjenu naziva i sjedišta Vrtića, 

 - statusne promjene Vrtića, 

 

 4. samostalno donosi odluke i obavlja slijedeće poslove: 



 - donosi druge opće akte utvrĎene zakonom i statutom Vrtića, 

 - odlučuje o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika na prijedlog ravnatelja, 

 - odlučuje o prestanku radnog odnosa zaposlenika na prijedlog ravnatelja, 

 - odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim 

 propisom nije drugačije propisano, 

 - odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece, 

 - odlučuje o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale 

 pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna, 

 - odlučuje o opterećivanju ili otuĎivanju pokretne imovine Vrtića čija je vrijednost u iznosu od 

 20.000,00 do 50.000,00 kuna, 

 - razmatra predstavke i prijedloge graĎana od interesa za rad Vrtića, 

 - razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću, 

 - odlučuje o izvješćima ravnatelja Vrtića i podnosi izvješća o radu Vrtića Gradonačelniku, 

 - predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, te osnovne 

smjernice za rad i poslovanje Vrtića. 

 Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom odlukom, 

statutom i drugim općim aktima Vrtića. 

Upravno vijeće donosi financijski plan i godišnji obračun sukladno Zakonu o proračunu. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu za Grad 

Vodice(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine 

izmijenjen je članak 6. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj te skrb o djeci predškolske dobi 

za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. 

godine u članku 6., stavku 1., točke 1.,alineje 1., 4., 5. i 6. su brisane, a alineje 2. i 3. postale su 1. i 2.; u točki 2. ispred 1. 

alineje dodane su 4 nove alineje, a alineje 1.,2., 3. i 4. postale su alineje 4., 5., 6. i 7.; u točki 3. riječ „Gradskom vijeću“ 

zamijenjena je riječju „gradonačelniku“; u točki 4. alineji 3. iza riječi „zaposlenika“ dodane su riječi „na prijedlog 

ravnatelja“,a ostale riječi su brisane; u alineji 4. iza zareza dodane su riječi „na prijedlog ravnatelja,“; u alineji 11. riječ 

„Gradskom vijeću“ zamijenjena je riječju „gradonačelniku“. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine u članak 6., stavku 1. podstavku 4., točka 2. je brisana; u stavku 1., podstavku 4., točki 4. iza riječi: „zaposlenika,“ 

dodaju se riječi: „na prijedlog ravnatelja“ te se iza stavka 2. dodaje novi stavak. 
 

Članak 7. 

 Upravno vijeća bira i razrješava svog predsjednika. Način rada i odlučivanje uredit će se 

Poslovnikom. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine brisane su riječi“i njegova 

zamjenika“. 

 

Članak 8. 

 Vrtić ima ravnatelja, koji predstavlja i zastupa Vrtić. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri 

godine. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

 

Članak 9. 

 Ravnatelj rukovodi Vrtićem i odgovoran je za provoĎenje utvrĎene politike i odluke Upravnog 

vijeća Vrtića u okviru zakonom i Statutom utvrĎenih ovlasti. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

 

Članak 10. 

 Uvjeti za imenovanje ravnatelja, te njegova prava i duţnosti utvrditi će se Statutom Vrtića. 
 



 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

 

Članak 10.a 

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 i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge 

osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (ostali radnici). 

Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu 

obrazovanja, položen ispit te utvrĎenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. 

ovoga članka. 

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja 

ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje. 
 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18)kojaje stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine iza članka 10. dodan je novi članak 10.a. 

 

Članak 11. 

 Statutom Vrtića utvrĎuje se pitanja glede organizacije, upravljanja i rukovoĎenje Vrtićem. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

 

Članak 11.a 

Na meĎusobna prava i obveze Osnivača i Vrtića, a koja nisu ureĎena ovom odlukom, 

primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugih 

propisa što se odnose na djelatnost Vrtića. 
 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. 

godine iza članka 11. dodan je novi članak 11.a. 

 

Članak 12. 

 Članak 12. Brisan. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine brisan je članak 12. 

 

Članak 13. 

 Ako u ostvarivanju svoje djelatnosti Vrtić ostvari gubitak, Grad Vodice kao vlasnik duţan je 

sanirati gubitak, budući solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića. Vrtić odgovara za svoje 

obveze cijelom svojom imovinom. U slučaju da Grad Vodice nema sredstava, mogućnost ni način 

saniranja gubitaka, nad Vrtićem će se provesti likvidacija, odnosno stečaj u skladu sa propisima. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu za Grad 

Vodice(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine ispred 

riječi „stečaj“ dodane su riječi „likvidacija, odnosno“. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj te skrb o djeci predškolske dobi 

za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. 

godine u članku 13. riječ „osnivač“ zamijenjena je riječju „Grad Vodice“. 

 

Članak 14.  

 Članak 14. Brisan. 
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine brisan je članak 14. 

 



Članak 15. 

   Članak 15. Brisan.  
 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine brisan je članak 15. 

 

Članak 16. 

 Upravno vijeće je duţno u roku od 30 dana od dana svog konstituiranja donijeti Statut Vrtića. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj za Grad Vodice(„Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine u svim odredbama Odluke riječi 

„Općina Vodice“ te „predškolski odgoj“, „ustanova“ zamijenjena su riječima „Grad Vodice“, „predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi“ te „vrtić“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu. 

 

Članak 17. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u sluţbenom glasilu Ţupanije. 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za  

predškolski odgoj za Grad Vodice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) 

koja je stupila na snagu 24. veljače 2010. godine 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske 

ţupanije“. 

 

 

Odluka o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi 

za Grad Vodice (pročišćeni tekst)  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/10) 

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice (pročišćeni tekst) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/13) 

koja je stupila na snagu 16. kolovoza2013. godine 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za Grad Vodice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

kojaje stupila na snagu 17. listopada 2013. godine 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske 

ţupanije“. 

 

 

ISPRAVAK 

Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi 

za Grad Vodice (pročišćeni tekst) 



(„Službeni Glasnik Grada Vodica“, broj 07/17) 
  

 

Odluka o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje  

te skrb o djeci predškolske dobi za Grad Vodice (pročišćeni tekst) 

(„Službeni Glasnik Grada Vodica“, broj 10/17) 
 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i 

obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi za Grad Vodice 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18) 

koja je stupila na snagu 28. lipnja 2018. godine 

 

Članak 9.  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Sluţbenim glasniku Grada Vodica”. 

 

 

 


