
 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 601-01/21-01/03 

URBROJ: 2125/11-02/01-21-02 

Korenica, 16.06.2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

n/r  predsjednika 

 

 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ 

 

 

     Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“ 2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 16.06.2021. 

godine utvrdio je prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ te ga prosljeđuje Općinskom 

vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.  

 

   Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća bit će pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, gđa. Klara Orlić. 

 

       Općinski načelnik  

       Ante Kovač 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ 

 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  

4. Pismohrana, ovdje. 

 

 

 



 

Na temelju članka 41. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“ 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na ____ redovnoj 

sjednici održanoj dana ______________2021.godine donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i  

načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“  

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Slapić“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Plitvička Jezera“. 

 

 

KLASA: 601-01/21-01/03 

URBROJ: 2125/11-03-21- 

Korenica,               .2021.god. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

Predsjednik Općinsko vijeća 

Ante Bionda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića 

kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.  

Na 2. e-sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  08.06.2021. usvojen je prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ te je, na temelju članka 97. Statuta 

Dječjeg vrtića „Slapić“, Upravno vijeće zatražilo suglasnost na predmetni Pravilnik. 

Slijedom navedenog, a na temelju čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) predlaže se donošenje Zaključka o 

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Slapić“. 

 


