
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 20. srpnja 2017. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti: 
1. Zaključak o suglasnosti Općinskog vijeća na prijedloge sljedećih akata:  
- Statut Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, 
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan i  
- Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOCKICA Kršan 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan je temeljem obaveza iz članka 54. Zakona o 
ustanovama i čl.  9. Odluke o osnivanju ustanove Dječjeg vrtić KOCKICA Kršan,  zatražio od 
osnivača - Općinskog vijeća Općine Kršan  suglasnost na prijedloge  Statuta, Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  odnosno Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOCKICA 
Kršan radi provedbe daljnjih radnji i početka rada Dječjeg vrtića.  
Statutom Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i 
Vrtića, djelatnost, program i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti ravnatelja Vrtića, 
Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za 
obavljanje djelatnosti  i poslovanje Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan. 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, 
organizacije rada, uvjeti i način rada, potreban broj radnika, zadaća i opis radnih mjesta, te 
druga pitanja značajna za ustrojstvo, djelokrug i način rada Vrtića, kao javne službe. 
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić KOCKICA Kršan utvrđuje se postupak upisa djece 
rane i predškolske dobi u Dječji vrtić KOCKICA Kršan ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i 
druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa. 
 
2. Odluka o jednostavnoj nabavi 
Odlukom o jednostavnoj nabavi određuje se postupak, kriteriji, uvjeti i načini nabave za koje 
ne postoji obveza primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi, tzv. Jednostavna nabava. 
Jednostavna nabava primjenjuje se u postupcima nabave:  robe i usluga te provedbu 
projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i  radova procijenjene 
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna,  uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost 
primjene elektroničkih sredstava komunikacije. 
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