
Temeljem odredbe članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Balončica, na sjednici održanoj dana 20.7.2021..godine, uz 

prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli ( KLASA 601-01/13-

01/12,URBROJ:2214/02-01-21-9  od dana 16.srpnja 2021.)  donijelo je  

 

ODLUKU  O 2. IZMJENI I DOPUNI 

STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA 

(od dana 26.03.2021. KLASA:023-01-21-02-3, URBROJ:2214-02-02-21-1) 

 

                                                                     Članak 1. 

U naslovu Statuta i članku 1.brišu se navodni znakovi kod riječi Balončica, i brišu 

se riječi Hum na Sutli 

 

                                            Članak 2. 

U člancima 4 i 4.a brišu se navodni znakovi kod riječi Balončica i Podružnica 

Prišlin. 

 

                                                     Članak 3. 

 U članku 52.stavak 4. se mijenja te nakon izmjene glasi: 

Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim 

stranicama Vrtića i u Narodnim novinama 

 

 

                                         Članak 4. 

 

Stavak 1.članka 59.mijenja se i glasi: 

 

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan: 

- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje, 

 - ako nastanu takvi razlozi koji, po posebnim propisima ili propisima kojim 

a se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu, 

 

 



 

                                                       Članak 5. 

Iza članka 59.dodaje se novi članak 59 a. 

 

 

                                                Članak 59.a. 

Razriješeni ravnatelj može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim  

sudom u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da 

nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom ili da je u postupku 

donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod 

postupka.  

 

 

 

 

                                                 Članak 6. 

 

U članku 60 a. brišu se navodni znakovi kod riječi Balončica i Prišlin. 

 

 

                                                     Članak 7. 

 

             

U članku 66. stavak 1 mijenja se i glasi: 

 

„Odgojitelji i stručni suradnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i 

razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za 

obavljanje poslova „  

 

 

 

                                                   Članak 8. 

 

Dopuna  članka 67 .glasi: 

 Vrtić je dužan osnivački akt, Statut i druge opće akte koji uređuju obavljanje 

djelatnosti ili dijela djelatnosti o  uvjetima i načinu rada Vrtića kao javne službe 

objaviti na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama Vrtića na lako pretraživ 

način i u strojno čitljivom obliku, kao i davanjem informacija na mrežnim 

stranicama Vrtića i u sredstvima javnog priopćavanja, čime se upoznaje javnost i 

roditelje odnosno skrbnike djece, građane i druge pravne osobe s organizacijom 

rada Vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Vrtića, cijenama 

usluga Vrtića te radom Vrtića kao javne ustanove. 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Članak 9. 

 

 

U članku 100. stavak 2 mijenja se i glasi: 

Statut i drugi opći akti Vrtića stupaju na snagu najranije dan nakon dana objave na oglasnoj 

ploči Vrtića 

 

 

 

                                                             Članak 10. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.  

 

KLASA: 023-01-21-01-17 

URBROJ:2214-02-02-21-1 

Hum na Sutli,20.7.2021. 

                                                

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

                                                                                     _______________________ 

                                                                                        Snježana Bračun 

 

 

 

 Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 

Balončica dana 21.7.2021. 

 

 

 

 

                                                                                      RAVNATELJICA: 

 

                                                                                       _______________ 

                                                                                          Snježana Žerjav 


