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OPĆINSKO VIJEĆE

6.
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07,
94/13, 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20 i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 46. sjednici održanoj
dana 11. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU
ZASEBNE PREDŠKOLSKE USTANOVE
DJEČJI VRTIĆ „VIŠKOVO“ I IZDVAJANJU IZ
PREDŠKOLSKE USTANOVE „RIJEKA“ RIJEKA
Članak 1.
U Odluci o osnivanju zasebne predškolske ustanove
Viškovo od 6. lipnja 1996. godine (KLASA: 601-01/9601/03, URBROJ: 2170/09-96-01-7), Odluci o izmjenama
i dopunama Odluke o osnivanju zasebne predškolske ustanove Viškovo (KLASA:021-04/96-01/10, URBROJ: 217009-01-1-96-6) od 1. kolovoza 1996.  i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zasebne predškolske
ustanove Viškovo od 18. ožujka 1999. godine (KLASA:
021-04/99-01/4, URBROJ: 2170-09-01-1-99-10), članak
3. mijenja se i glasi:
„Sjedište vrtića je u Viškovu, Vozišće 19/D, a djelatnost
Dječjeg vrtića Viškovo obavlja se i na lokaciji Marčelji 91,
Viškovo.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te
skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci
do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.“
Članak 3.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvo vrtića uređuje se općim aktom kojim
se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada.“
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„(1.) Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
(2.) Upravno vijeće ima pet članova.(3.) Tri člana Upravna
vijeća imenuje osnivač iz redova javnih djelatnika, jednog
člana biraju između sebe roditelji djece korisnika usluga, a
jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i
stručnih suradnika vrtića.

(4.) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
(5.) Djelokrug, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća
propisani su Statutom vrtića.“
Članak 5.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Statut vrtića i akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i
način rada vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.“
Članak 6.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„ (1.) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje vrtića,
predstavlja i zastupa vrtić, te poduzima sve radnje u ime i
za račun vrtića sukladno zakonu i statutu.
(2.) Ravnatelj  može dati punomoć drugoj osobi  da zastupa
Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih  ovlasti, sukladno  odredbama  zakona kojim se uređuju obvezni  
odnosi.“
Članak 7.
Članak 16. briše se.
Članak 8.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„U vrtiću se izvode programi sukladno odredbama važećeg
zakona koji uređuje predškolski odgoj i obrazovanje.“
Članak 9.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Popis i opis poslova radnih mjesta, broj potrebnih radnika te uvjeti koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje
poslova radnog mjesta utvrđuju se općim aktom kojim se
uređuje unutarnje ustrojstvu i način rada.“
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 021-04/21-01/2
URBROJ: 2170-09-04/03-21-41
Viškovo, 11. ožujka 2021. godine
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