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 Na temelju članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99. i 35/08), članka 2 i članka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Podravski na 6. sjednici održanoj  4. prosinca 2013. donijelo je 

 

O D L U K U 

o osnivanju dječjeg vrtića  

na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općina Kloštar Podravski, kao osnivač, osniva Dječji vrtić (u 

daljnjem tekstu: Vrtić), kao Ustanovu za ostvarivanje programa Predškolskog odgoja i 

obrazovanja za djecu predškolske dobi sa područja Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 2. 

 

 Vrtić se osniva pod nazivom „LINA“. 

Sjedište Vrtića je u Budančevici, Stjepana Radića 3. 

 

Članak 3. 

 

 Vrtić je pravna osoba, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. 

 

II. DJELATNOST VRTIĆA 

 

Članak 4. 

 

 Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna i zdravstvena skrb za 

djecu predškolske dobi, a djelatnost se ostvaruje temeljem programa prilagođenim razvojnim 

potrebama djece, njihovim mogućnostima i potrebama. 

 Programi Vrtića, način izrade i donošenja utvrđuju se posebnim aktom, kojeg u 

suglasnosti s Općinskim vijećem Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općinsko 

vijeće) donosi Upravno tijelo Vrtića. 

 

 

III. UPRAVLJANJE 

 

Članak 5. 

 

 Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 

 Upravno vijeće konstituira se od pet članova, od kojih tri bira osnivač, a po jednog 

člana biraju roditelji i odgajatelji. 
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Članak 6. 

 

 Način izbora članova Upravnog vijeća, trajanje mandata, nadležnost Upravnog vijeća, 

način rada i donošenja odluka pobliže se utvrđuje Statutom Vrtića. 

 

Članak 7. 

 

 Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. 

 Ravnatelja imenuje i razrješava, na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića Općinsko vijeće 

na temelju javnog natječaja. 

 Uvjeti za izbor ravnatelja, način izbora, trajanje mandata, ovlasti i obveze pobliže se 

utvrđuju Statutom Vrtića. 

 

Članak 8. 

 

 Do izbora i imenovanja ravnatelja poslove poslovodnog voditelja obavlja privremeni 

ravnatelj, kojeg imenuje osnivač. 

 Privremeni ravnatelj obavlja: 

- pripreme za početak rada Vrtića, 

- prikuplja i izrađuje dokumentaciju potrebnu za Upis vrtića u sudski registar, 

- provodi radnje za konstituiranje upravnog tijela, 

- provodi postupak zapošljavanja, 

- provodi i koordinira postupak osiguravanja kadrova. 

 

IV. STRUČNI DJELATNICI  

 

Članak 9. 

 

 Stručne poslove u Vrtiću obavljaju, odgajatelji, medicinske sestre, stručni suradnici. 

 Uvjeti koje moraju ispunjavati stručni djelatnici, način izbora, broj stručnih djelatnika 

njihove obveze utvrđuje se posebnim aktima. 

 

 

V. OPĆI AKTI 

Članak 10. 

 

 Djelatnost Vrtića pobliže je određena posebnim aktima: 

- Statutom, 

- Pravilnikom o unutrašnjem ustroju, 

- Pravilnikom o radu stručnog tijela, 

- Drugim aktima koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonskim i podzakonskim 

propisima. 

 

Članak 11. 

 

 Statut Vrtića donosi Upravno tijelo, uz suglasnost osnivača. 

 Drugi opći akti donose se na način propisan Statutom. 
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Članak 12. 

 

 Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti: 

 Prostorne uvjete, didaktička sredstva i pomagala za rad Vrtića osigurava Osnivač. 

 Financijski uvjeti za rad Vrtića osiguravaju se iz proračunskih sredstava Osnivača i 

sredstava korisnika i drugih sredstava dopuštenih Zakonom. 

 

Članak 13. 

 

 Vrtić se osniva na neodređeno vrijeme. 

 Vrtić počinje s radom nakon što se od nadležnih upravnih tijela pribave potrebne 

suglasnosti i odobrenja za početak rada. 

 

Članak 14. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

KLASA: 601-01/13-01/04 

URBROJ: 2137/16-13-1 

Kloštar Podravski, 4. prosinca 2013. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK:   

 

                                                                    Mirko Debeljak 


