
Na temelju članka 40. stavka 2. i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13), i članka 50. Statuta Dječjeg 

vrtića „Radost“ Novska (KLASA: 003-05-01/13-01, UR.BROJ: 2176-70/13-01 od 30. 

12.2013. ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska uz prethodnu suglasnost 

Gradskog vijeća Grada Novske KLASA: 601-01/16-01/5,UR BROJ: 2176/04-03-16-2    od 

05.10.2016.  na sjednici održanoj dana 09.11.2016. godine, donijelo je  

IZMJENU STATUTA 

DJEČEJEG VRTIĆA „RADOST“ NOVSKA 

Članak 1. 

U Statutu Dječjeg vrtića „Radost“ Novska u članku 29. stavak 2. točka 1. mijenja se i glasi   

„tri člana Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Novske kao predstavnike Grada 

Novske u Upravno vijeće  iz reda javnih radnika od kojih je jedan zamjenik gradonačelnika“. 

Članak 2. 

Članak 31. mijenja se i glasi:  

„Gradonačelnik imenuje i opoziva predstavnike Grada Novske u Upravno vijeća svojim 

aktom i o tome obavještava Vrtić pisanim putem“. 

Članak 3. 

U članku 45. točka 1. mijenja se i glasi:  

„ Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, biraju se iz reda predstavnika Grada 

Novske“.  

Članak 4. 

 Članak 50. mijenja se i glasi: 

„ Upravno vijeće 

- donosi Statut na prijedlog ravnatelja uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća kao 

tijela osnivača, 

- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, na prijedlog ravnatelja, uz 

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, kao tijela osnivača, 

- donosi i druge opće akte iz nadležnosti Vrtića kao Ustanove,  

- donosi kurikulum  i godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja, 

- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun 

financijskog plana te druge izvještaje sukladno propisima, na prijedlog ravnatelja, 

- odlučuje o uporabi dobiti u skladu sa zakonom, 

- predlaže Gradskom vijeću imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti 

ravnatelja, 



- predlaže Gradskom vijeću statusne promjene te promjenu naziva i sjedišta Vrtića kao 

Ustanove, 

- odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića kao Ustanove, uz prethodnu suglasnost 

Gradskog vijeća, 

- odlučuje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja, 

- odlučuje o žalbama protiv upravnih akata  tijela Vrtića, 

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja, 

- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne 

imovine te investicijama pojedinačne vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna, a 

preko 100.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika do iznosa sa kojim sukladno 

ovlastima Gradonačelnik  može odlučivati, a preko tog iznosa uz suglasnost Gradskog 

vijeća kao tijela osnivača,  

- donosi godišnji plan nabave, na prijedlog ravnatelja, 

- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Gradskog vijeća kao tijela 

osnivača, 

- daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, 

u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba, 

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti 

Ustanove te pitanjima značajnim za organizaciju rada i poslovanja, 

- odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na 

liječnički pregled, 

- razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s 

radom Vrtića, 

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Ustanove, 

Odluke iz stavka 1. podstavka 1. do 18. ovoga članka, Upravno vijeće donosi većinom 

glasova svih članova Upravnog vijeća.“ 

Članak 5. 

U članku 52. u  točki (3) riječi „osnivač Vrtića“ mijenjaju se u riječi „ Gradsko vijeća Grada 

Novske, kao tijelo osnivača.“  

Članak 6. 

Članak 94. mijenja se i glasi: 

„Opći akti Vrtića su:  Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojim se uređuju pojedina pitanja 

iz djelatnosti Vrtića kao  Ustanove“. 

Članak 7. 

Članak 96. mijenja se i glasi: 

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Vrtića kao Ustanove: 

- Statut, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, 



- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, uz prethodnu suglasnost 

Gradskog vijeća, 

- Pravilnik o radu, 

- Pravilnik o zaštiti na radu, 

- Pravilnik o zaštiti od požara, 

- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, 

- Pravilnik o pravu na pristup informacijama, 

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 

- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća, 

- Pravilnik o upisu djece u Vrtić i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, uz 

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća 

- Etički kodeks, 

- ostale opće akte koje je potrebno donijeti sukladno propisima. 

 

Članak 8. 

Članak 98. mijenja se i glasi: 

„Opći i svi drugi akti objavljuju se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Vrtića. 

Statut Vrtića stupa na snagu osmi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. Svi drugi 

opći akti stupaju na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, ukoliko 

zakonom nije drugačije propisano“. 

Članak 9. 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

KLASA: 003-05/16-01-02 

URBROJ: 2176-68/16-04-04 

U Novskoj, 09.11.2016. 

 

 

 

 

                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                                                                    Vedran Mihaljević, mag. iur. 

 

 

 



 

 Ove izmjene Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Novska 

dana 10.11.2016. godine, a stupaju na snagu 17.11.2016. godine. 

 

 

           Ravnateljica: 

 

         Dijana Kadliček, mag.praesc.educ. 

 

 


