Na temelju čl. 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 90. Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Bistrac“ Ogulin na sjednici održanoj dana _________2015. godine, uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća grada Ogulina, Klasa:______________, URBROJ: _____________, od
_________ 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 44/05 i 57/13)
članak 5. mijenja se i glasi:
„ Naziv Vrtića ističe se na natpisnoj ploči na zgradi sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja svoju djelatnost.
Natpisna ploča uz puni naziv Vrtića obavezno sadrži i grb Republike Hrvatske te
naziv: REPUBLIKA HRVATSKA.“
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
U pravnom prometu Vrtić koristi:
1. jedan ili više pečata s grbom Republike Hrvatske okruglog oblika, promjera 38
mm, na kojem je uz rub ispisan puni naziv i sjedište Vrtića, a u sredini pečata nalazi se
grb Republike Hrvatske.
2. jedan ili više pečata okruglog oblika promjera 35 mm, na kojem je uz rub ispisan
natpis „ DJEČJI VRTIĆ OGULIN“, a u sredini pečata natpis „BISTRAC“.
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika, širine 15 mm i duljine 55 mm, u
kojemu je u sredini ispisan puni naziv i sjedište Vrtića.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Vrtić donosi u
okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka koristi se u redovitom administrativno –
financijskom poslovanju Vrtića i njime se ovjeravaju isprave i akti koji nemaju obilježje
akata iz st. 2. ovoga članka.
Štambilj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka koristi se u uredskom poslovanju Vrtića.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 3.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu prvog dana od objave na oglasnoj ploči
Vrtića.
Članak 4.
Vrtić je dužan pročišćeni tekst Statuta objaviti na oglasnoj ploči i službenim web stranicama.

Članak 5.
Upravno vijeće Vrtića dužno je sve ostale opće akte Vrtića uskladiti s izmjenama i dopunama
Statuta u roku od 60 dana.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA
________________
Karmela Matić, prof.

Na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin Gradsko vijeće Grada Ogulina
dalo je suglasnost Zaključkom Klasa: ____________ URBROJ:
____________ od _____________ 2015. godine.

Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin objavljena je na oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin dana _________ 2015. godine i stupila je na snagu dana
__________2015. godine.

RAVNATELJ
____________________
/ Ivanka Turković/

