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DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ 

P R E G R A D A  

 

KLASA: 601-04/21-01/13  

URBROJ: 2214-41-02-21-1                                                                                                    

 

Pregrada, 29.3.2021. 

 

 
Na osnovi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107,97, 94/13, 

98/19) te članka 47.  st.1  Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, KLASA:023-01/14-01/7, 

URBROJ: 2214-01-14-380-2, od 21.5.2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada Klasa: 601-04/19-01/3, Urbroj: 2214-41-02-19-1 od 07.02. 

2019.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na svojoj 79. sjednici održanoj 29.3.2021. god. donijelo  

 

 

 

STATUTARNU O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada 

 

 

Članak 1. 

Čl.5. st.3. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, KLASA:023-01/14-01/7, URBROJ: 2214-

01-14-380-2, od 21.5.2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 

„Naša radost“ Pregrada, Klasa: 601-04/19-01/3, Urbroj: 2214-41-02-19-1 od 07.02. 2019.g.  

mijenja se i glasi: 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar. 

Stavak. 4. se briše. 

 

 

Članak 2. 

U čl. 16. Statuta iza st.3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

Dječji vrtić svoju djelatnost obavlja u sjedištu Dječjeg vrtića u Pregradi, Ulica Stjepana Škreblina 1 

te u područnom objektu na adresi, Pregrada, Ulica Ljudevita Gaja 32. 

 

 

Članak 3. 

Čl.54. st.3. mijenja se i glasi: 

Natječaj za ravnatelja traje 15 dana, a objavljuje se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i u 

Narodnim novinama. 

 

Članak 4. 

Čl.59.  mijenja se i glasi: 

Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koji je imenovan: 

-ako ravnatelj sam zatraži razrješenje, 

-ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do 

prestanka radnog odnosa,  

-ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava 

odluke tijela Dječjeg vrtića ili postupa protivno njima, 

-ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako 

zanemaruje ili nesvjesno obavlja svoje dužnosti  tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u 

obavljanju djelatnosti ustanove.  
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U slučaju razrješenja ravnatelja  imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Dječji vrtić je dužan 

raspisati imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja 

Dječjeg vrtića. 

 

 

      Članak 5. 

Čl.62. mijenja se i glasi:  

Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od 

trideset dana  od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za 

razrješenje iz čl. 59. ovog Statuta  ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do 

povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka. 

 

 

      Članak 6. 

U čl. 69. dodaje se  novi st.2. koji glasi: 

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz 

drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića. 

 

 

Članak 7. 

Čl.75. mijenja se i glasi: 

Statut i drugi opći akt Dječjeg vrtića stupa na snagu najranije dan nakon dana objave na oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića. 

Dječji vrtić dužan je akt o osnivanju, Statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje njegove 

djelatnosti ili dijela djelatnosti koja se smatra javnom službom objaviti na svojim mrežnim 

stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. 

      

 

      Članak 8. 

Čl.80. st.2. mijenja se i glasi: 

Dječji vrtić je, s obzirom na karakter svoje djelatnosti dužan građane, pravne osobe i druge 

korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i  o načinu davanja svojih usluga 

i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je osnovan. 

Iza st.2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

Dječji vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja 

usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. 

 

 

                                                                         Članak 9. 

Čl.81. mijenja se i glasi: 

Dječji vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev 

informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju. 

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno u vid u dokumentaciju samo u skladu s 

propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka. 

 

 

      Članak 10. 

Čl.88. mijenja se i glasi: 

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe,  županijskom uredu nadležnom 

za poslove odgoja i obrazovanja. 
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Članak 11. 

 

Ova Statutarna  Odluka o  izmjenama  i dopunama Statuta  stupa na snagu osmog dana od dana 

objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

     
                                                                       Predsjednica UV:                                                                       

                                                                              Tajana Broz      

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovu Statutarnu Odluku o  izmjenama i dopunama  Statuta Gradsko vijeće Grada Pregrade dalo je 

prethodnu suglasnost svojom Odlukom KLASA:601-02/21-01/09, URBROJ:2214/01-01-21-3 od 

23.3.2021. godine.  

 

 

 

Ova Statutarna  Odluka o  izmjenama  i dopunama  Statuta objavljena je  na oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića „Naša radost“ Pregrada dana  30.3.2021. godine  te je  stupila na snagu 7.4.2021. godine. 

 

 

 

 

 

         Ravnateljica: 

        Gordana Krizmanić, prof.         

 

 

 

 

                                      


