Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj
10/97, 107/07 i 94/13) te članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“
broj 25/09 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 21. studenog
2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i usklañenju
sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
Članak 1.
Odluka o ustrojstvu i usklañenju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Bistrac“
Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/97) mijenja naziv i glasi „Odluka o ustrojstvu
Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin“.
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagoñeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.“
Članak 3.
Iza poglavlja IV „DJELATNOST USTANOVE“ dodaje se novo poglavlje V i članak
8.a koji glase:
„V RADNICI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 8.a
„ Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o
djeci mogu raditi odgojitelji i stručni suradnici (odgojno-obrazovni radnici) te medicinska
sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka u Ustanovi mogu raditi i
druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (ostali radnici).“
Ranija poglavlja V-XI. postaju poglavlja VI-XII.

Članak 4.
U članku 11. dodaje se točka c) koja glasi: „Odgojiteljsko vijeće“
Članak 5.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Ustanove.
Uz poslove utvrñene Zakonom o ustanovama, ravnatelj:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine se za provoñenje odluka Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrñene ovom Odlukom i statutom.“
Članak 6.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava osnivač Ustanove na prijedlog Upravnog
vijeća.
Ravnatelj Ustanove bira se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u
skladu sa zakonom i Statutom.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.“
Članak7.
Iza članka 21. dodaje se novi podnaslov i članak 21.a koji glase:
„c). Odgojiteljsko vijeće
Članak 21.a
Stručno tijelo Ustanove je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji
ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće:
- sudjeluje u utvrñivanju plana i programa rada dječjeg vrtića,
- prati njegovo ostvarivanje,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,
- potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrñene zakonom,
ovom Odlukom i statutom dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se ureñuje statutom dječjeg
vrtića.“

Članak 8.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Ravnatelj donosi odluku o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 35.000,00 kuna.
Upravno vijeće donosi odluke o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija vrijednost iznosi od 35.000,00 kuna do 150.000,00 kuna,
a za iznos iznad 150.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća,
ovisno o vrijednosti nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom.“
Članak 9.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Osnivač osigurava prostor, potrebnu opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti
Ustanove.“
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke
županije.
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