DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“
PREGRADA
KLASA: 601-04/19-01/3.
URBROJ: 2214-41-02-19-1.
Pregrada, 7.2.2019.
Na osnovi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107,97 i 94/13)
te članka 47. st.1 Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada Upravno vijeće Vrtića je na svojoj
30. sjednici održanoj 7.2.2019. god. donijelo

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
Članak 1.
Čl. 8. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada donešenog 21.5.2014. godine , KLASA:02301/14-01/7, URBROJ: 2214-01-14-380-2, koji glasi:
„Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić,
te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno ovim Statutom.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj Dječjeg vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u
sudski registar, osim:
- nastupati kao druga ugovorna strana i sa Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i
za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.
- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih
sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna.
Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 4. alineji 1. ovog članka ravnatelju je potrebna
posebna ovlast Upravnog vijeća ili Osnivača.
Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineji 2. ovog članka ravnatelj je ovlašten
zaključiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće.“
mijenja se i glasi:
„Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić,
te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno ovim Statutom.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj Dječjeg vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u
sudski registar, osim:
- nastupati kao druga ugovorna strana i sa Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i
za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.
- zaključivati ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Vrtića
te investicijama i svim vrstama nabave procijenjene vrijednosti veće od 50.000,00 kuna
Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 4. alineji 1. ovog članka ravnatelju je potrebna
posebna ovlast Upravnog vijeća ili Osnivača.
Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineji 2. ovog članka ravnatelj je ovlašten
zaključiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće.“

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Predsjednica UV:
Tajana Broz

Na ove izmjene i dopune Statuta Gradsko vijeće Grada Pregrade dalo je prethodnu suglasnost
svojom Odlukom KLASA: 601-01/19-01/02, URBROJ: 2214/01-01-19-3 od 28.1.2019. godine.

Ove izmjene i dopune objavljene su na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada dana
7.2.2019. godine, te su stupile na snagu 15.2.2019. godine.

Ravnateljica:
Gordana Krizmanić, prof.

