
Dječji vrtić –Vrtić Panda 

KLASA : 012-03/14-01 

UR BROJ :2186-159-15-196 

U Varaždinu : 13. studenog 2015.  

 

 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. studenog 2015.  

donijeta je odluka o izmjeni, dopuni i usklađivanju 

članka 45. st.2 i 4, članka 69.st.4 Statuta dječjeg vrtića „Vrtić Panda“,  

Hercegovačka 29, Varaždin, od 20. listopada 2013.,te Izmjene i dopune Statuta od 

27.studenog 2014., sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju     

(Narodne novine,10/97,107/07, 94/13) i sa člankom 34. i 38. Zakona 

 

Članak 45.  

Mijenja se i glasi 

(1) Dječjim vrtićom upravlja upravno vijeće. 

(2) Upravno vijeće ima 5 članova. 

(3) Najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih radnika, 

jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog vijeća biraju se 

tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. 

(4) Mandat članova upravnog vijeća iz redova osnivača i predsjednika upravnog vijeća je na 

neodređeno. Mandat članova iz reda roditelja i reda odgojitelja i stručnih suradnika traje četiri 

godine. Mandat se može ponavljati. 

 

Članak 69.  

Mijenja se i glasi 

 

(1) Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za 

odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti 

predškolskog odgoja. 

(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u 

skladu sa zakonom i statutom. 



(3) Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća 

dječjeg vrtića. 

4) Trajanje mandata ravnatelja je na neodređeno. 

(5) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, 

natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat 

će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana. 

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

ravnatelja dječjeg vrtića. 

(7) Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač 

dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i 

nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno 

ovom Zakonu. 

(8) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a 

dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti. 

 

Predsjednik  Upravnog vijeća 

Milan Rajković 

 

 

 

Varaždin, 13. studeni 2015. 

 

 

 

 

 



Na sjednici Upravnog vijeća , održanoj   13. studenog 2015. 

Donijeta je odluka o prihvaćanju izmjena, dopuna i usklađivanja  Statuta Vrtića sa člankom 

34. i 38. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine,10/97,107/07, 94/13), 

koji stupa na snagu osmi dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Vrtića   

14. studenog 2015. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEČJEG VRTIĆA „ VRTIĆA PANDA“: 

_______________________________ 

Milan Rajković 
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U  Varaždinu, 13.studeni 2015. 

 


