
Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13) i članka 43. točka 1.  Statuta Dječjeg vrtića Osijek(KLASA: 601-02/14-02/01, 

URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-

05-14-02 od 17.09.2015.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek je, temeljem prethodne 

suglasnosti Gradskog vijeća Grada Osijeka KLASA: 012-03/14-91/1, URBROJ: 2158/01-

01-19-24 od 12. srpnja 2019.,  na sjednici održanoj dana 17.07.2019., donijelo 

  

STATUTARNU ODLUKU  O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 

Članak 1.  

Statut Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110) od 

12.03.2014. i (KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02) od 17.09.2015.  

mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Statutarne Odluke.      

 

Članak 2. 

 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

„Dječji vrtić Osijek ne može bez suglasnosti Gradskog vijeća ili Gradonačelnika 

otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Dječjeg vrtića Osijek. 

Dječji vrtić Osijek ne može dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića  Osijek 

bez suglasnosti Gradonačelnika ili mijenjati namjenu objekta bez suglasnosti 

Gradskog vijeća.“  

 

Članak 3. 

 

Članak 23.  mijenja se i glasi: 

„Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg 

vrtića Osijek u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi o 

djeci. 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića Osijek povezuju se svi oblici rada i 

djelatnosti prema vrsti srodnosti programa i poslova kako bi se ostvarili primjereni 

rezultati rada u procesu predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci, primjereno 

zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rad Dječjeg vrtića Osijek kao javne 

službe. 

U Dječjem vrtiću Osijek ustrojene su sljedeće ustrojstvene cjeline: 

1. Centri predškolskog odgoja, unutar kojih su ustrojeni Podcentri predškolskog 

odgoja 

2. Uprava Dječjeg vrtića Osijek unutar koje su ustrojene: 

–služba pravnih, kadrovskih i općih poslova 

-služba financijsko-računovodstvenih poslova 

-služba prehrane i tehničkih poslova  

 Radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja ustrojeni su Centri 

predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: Centar). 

 Unutar Centara su ustrojeni Podcentri predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: 

Podcentar) unutar kojih se neposredno ostvaruje rad s djecom kojeg obavljaju 

odgojno obrazovni radnici: odgojitelji, stručni suradnici, zdravstvena voditeljica i 

suradnice za glazbenu kulturu. 

 Centri s pripadajućim Podcentrima su:  

 

 



 

CENTAR 1 

PODCENTAR Adresa 

Maslačak Velaluška bb 

Nevičica Opatijska 68a 

Krijesnica Korčulanska 3 

Kosjenka Kralja P. Svačića 36a 

Jabuka Vij. I. Česmičkog 7a 

Vrapčić V. Mačeka 10, Tenja 

 

CENTAR 2 

PODCENTAR Adresa 

Pčelica Gacka 1a 

Sjenčica Sjenjak 8 

Kockica Vijenac lipa bb 

Tratinčica Gacka 1b 

Zvončić Ulica Grada Vukovara 2A, Čepin 

 

CENTAR 3 

PODCENTAR Adresa 

Mak Vij. Murse 8 

Stribor Vij. I. Meštrovića 7 

Bambi P. E. Savojskog 4, Podravlje 

Jaglenac Krstova 99a 

Ivančica I. Tijardovića 4 

Ribica Osječka 55, Sarvaš 

 

CENTAR 4 

PODCENTAR Adresa 

Potočnica I. Kršnjavoga 29 

Bubamara P. Pejačevića 21 

Latica Vij. A. Cesarca 15a 

Radost Zagrebačka 10 

Vedri dani Lorenza Jӓgera 16 

 

CENTAR 5 

PODCENTAR Adresa 

Sunčica Kolodvorska 61a 

Jelenko Bele Bartoka 55a 

Višnjevac Ulica Ivana Filipovića 69 

Josipovac Marka Marulića 18a 

Cvrčak J.J. Strossmayera 145 

Vuka Milka Cepelića 1 

Vladislavci Kralja Tomislava 75 

  



 

Članak 4. 
 

U članku 36. mijenja se stavak 4. i glasi: 

„Jednog člana Upravnog vijeća između sebe biraju roditelji i skrbnici djece korisnika 

usluga.“ 

Članak 5. 

Članak 37. se mijenja i  glasi:  

„Kandidati za člana Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji i skrbnici djece korisnika 

usluga, odabiru se na sastancima roditelja i skrbnika svakog Centra  ustrojenog u 

sklopu Dječjeg vrtića Osijek. 

Svaki Centar Dječjeg vrtića Osijek predlaže po jednog kandidata  Centra na 

izborima za člana Upravnog vijeća. 

Svaki roditelj ili skrbnik djeteta koje je korisnik usluga bilo kojeg podcentra Dječjeg 

vrtića Osijek može biti predložen i predlagati sebe ili nekog drugog roditelja kao 

kandidata  tog Centra na izborima za člana Upravnog vijeća.“ 

Članak 6. 

 

Iza članka 37. dodaju se članak 37.a, 37.b, 37.c  koji glase: 

 

Članak 37.a 

„Odabir kandidata svakog Centra za izbor člana Upravnog vijeća vrši se na sljedeći 

način: 

 Centar putem odgojitelja saziva sastanak roditelja i skrbnika djece korisnika 

usluga tog Centra, sastanak se provodi u jednom od podcentara koji se nalazi 

u sastavu Centra 

  Na sastanku će roditelji i skrbnici između sebe odabrati kandidata tog Centra. 

 Prilikom pozivanja na sastanak, roditelje i skrbnike djece obavještava se da će 

na sastanku biti izabran kandidat Centra za izbor za člana Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Osijek. 

 Svaki prisutni roditelj ili skrbnik djeteta može na sastanku kandidirati sebe ili 

prisutnog roditelja, odnosno skrbnika, drugog djeteta. 

 Kandidat koji nije sam sebe predložio, mora pristati na kandidaturu prije nego 

bude uvršten na listu kandidata. 

 Odgojitelj utvrđuje konačnu listu kandidata i listu birača pri čemu se na obje 

liste uz  ime roditelja ili skrbnika nalazi i ime njegovog djeteta ili štićenika koje je 

korisnik usluga Dječjeg vrtića Osijek u vrijeme provođenja izbora. 

 Svaki kandidat ima obavezu predstaviti se nazočnima. Predstavljanje uključuje 

struku i zanimanje roditelja, godine korištenja usluga Dječjeg vrtića Osijek te 

promjene za koje se namjerava zalagati. 

 Birači imaju pravo glasati za jednog od predloženih kandidata. 



 Izabran je onaj kandidat koji je javnim glasovanjem dobio najviše glasova. 

 Ako dva ili više kandidata imaju izjednačen najveći broj glasova, glasovanje 

će se ponoviti samo između kandidata koji su dobili najveći jednak broj 

glasova. 

Svaki Centar će o svom predloženom kandidatu obavijestiti tajnika Dječjeg vrtića 

Osijek, koji će nakon prikupljanja svih obavijesti sastaviti konačnu listu kandidata za 

člana Upravnog vijeća. 

Članak 37.b 

„Na izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja i skrbnika o predloženim 

kandidatima Centara  imaju pravo glasovati predloženi kandidati  Centara, koje će 

o točnom danu održavanja izbora obavijestiti tajnik Dječjeg vrtića Osijek. 

Izbori za člana Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji i skrbnici djece korisnika usluga, 

provode se u prostorijama Upravne zgrade Dječjeg vrtića Osijek.  

Svaki kandidat ima obavezu predstaviti se nazočnima. Predstavljanje uključuje struku 

i zanimanje roditelja, godine korištenja usluga Dječjeg vrtića Osijek, promjene za koje 

se namjerava zalagati.  

Glasovanje je tajno i njime rukovodi  Izborno povjerenstvo kojega imenuje ravnatelj. 

Izborno povjerenstvo ima predsjednika, koji upravlja glasovanjem, i dva člana. 

Predsjednik i članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za člana 

Upravnog vijeća. 

Izborno povjerenstvo prije početka glasovanja u punom sastavu provjerava je li 

glasačka kutija prazna i zatvara ju na način da se ista ne može bez oštećenja otvoriti 

prije zaključenja izbora. 

Najmanje dva člana Izbornog povjerenstva u svakom trenutku trajanja izbora moraju 

biti prisutna uz glasačku kutiju. 

Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, 

boje, oblika te su numerirani. 

Na glasačkom listiću navedeni su svi kandidati abecednim redom prema njihovom 

prezimenu. 

Članovi Izbornog povjerenstva prije izdavanja glasačkog listića utvrđuju ima li 

kandidat pravo glasa uvidom u njegovu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu 

kojom dokazuje svoj identitet. 

Izborno povjerenstvo će na listi birača označiti svakog birača koji je preuzeo glasački 

listić.  

Članovi Izbornog povjerenstva imaju samo pravo uvida u identifikacijske isprave 

birača i nemaju pravo prikupljati ili na bilo koji način bilježiti njihove osobne podatke. 

Članovi Izbornog povjerenstva ne smiju sugerirati biračima za kojeg kandidata će 

glasovati niti na bilo koji način utjecati na njihovu odluku, već su ovlašteni samo 

davati upute o načinu glasovanja i pravilnom popunjavanju glasačkog listića. 

Svaki glasač glasuje za najviše 3 (tri) kandidata zaokruživanjem rednih brojeva ispred 

njihovih imena i ubacivanjem ispunjenog glasačkog listića u glasačku kutiju. 



Nevažeći je nepopunjeni glasački listić kao i listić na kojem su dopisana nova imena 

odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

kojeg kandidata je glasovano. 

Birač može glasovati u svoje ime koje je na popisu birača  

- Izabran je onaj kandidat koji je tajnim glasovanjem dobio najviše glasova. 

- Ako dva ili više kandidata imaju izjednačen najveći broj glasova, 

glasovanje će se ponoviti samo između kandidata koji su dobili najveći 

jednak broj glasova. 

 

Nakon završetka glasovanja, Izborno povjerenstvo u punom sastavu otvara glasačku 

kutiju i vrši prebrojavanje glasova. 

Nakon prebrojavanja glasova, Izborno povjerenstvo sastavlja zapisnik o svom radu i 

Izvješće o rezultatima izbora. 

Svi članovi Izbornog povjerenstva potpisuju Izvješće o rezultatima izbora i zapisnik o 

svom radu te ih dostavljaju ravnatelju Dječjeg vrtića Osijek. 

Izvješće o rezultatima izbora javno se objavljuje na Internet stranicama Dječjeg vrtića 

Osijek.“ 

Članak 37.c 

„Izborno povjerenstvo može dozvoliti promatranje postupka glasovanja i 

prebrojavanja glasova promatračima. Svi kandidati ovlašteni su podnijeti zahtjev za 

promatranjem izbora tajniku Dječjeg vrtića Osijek, najkasnije jedan dan prije 

održavanja izbora. 

Zahtjev za promatranje mora sadržavati izričit zahtjev da se dozvoli promatranje, ime 

i prezime osobe koja traži da joj se dozvoli promatranje i njezin potpis. 

Izborno povjerenstvo će dozvoliti promatranje izbora kandidatima koji su 

pravovremeno podnijeli potpuni zahtjev za promatranjem. 

U slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva za promatranjem, Izborno povjerenstvo 

će, uvažavajući prostorne mogućnosti biračkog mjesta, odobriti promatranje samo 

onolikom broju kandidata koji neće remetiti uredno održavanje izbora, dajući 

prednost onim kandidatima koji su ranije podnijeli zahtjev za promatranjem. 

Promatrači imaju pravo nadgledati postupak glasovanja i prebrojavanja glasova te 

mogu stavljati primjedbe koje je Izborno povjerenstvo dužno unijeti u zapisnik. 

Promatrači ne smiju ni na koji način remetiti uredno odvijanje izbora, niti na bilo koji 

način utjecati na volju birača. 

U slučaju ometanja izbora od strane promatrača, Izborno povjerenstvo će to 

zabilježiti u Zapisniku i zatražiti od Promatrača da napusti biračko mjesto.“  

 

Članak 7. 

 

U članku 43. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi: 

„opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom“. 

 

U istom članku i stavku podstavak 6. mijenja se i glasi: 



„odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, te raspisivanje javnog natječaja za 

zapošljavanje“. 

 

U istom članku stavku 2. dodaje se podstavak 6. koji glasi: 

„pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada“. 

 

U istom članku stavku 3. podstavak 6. mijenja se i glasi: 

„o stjecanju, opterećivanju nekretnine i druge imovine Dječjeg vrtića Osijek uz 

suglasnost Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.“  

 

Članak 8. 

 

Članak 68. se mijenja i glasi: 

„Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu pobliže se uređuje način obavljanja računovodstveno-financijskih i 

knjigovodstvenih poslova u Dječjem vrtiću Osijek.“ 

 

Članak 9. 

 

U cijelom tekstu Statuta se riječi „godišnji proračun“ zamjenjuju riječima „financijski 

plan“, a „zaključni obračun“ riječima „izvještaj o godišnjem obračunu“, u 

određenom padežu.  

 

Članak 10. 

 

U cijelom tekstu Statuta se riječ „dobit“  zamjenjuje riječju „višak prihoda“, u 

odgovarajućem  padežu.                                                                                           

 

Članak 11. 

 

U preostalom dijelu tekst Statuta ostaje nepromijenjen. 

 

 

Članak 12. 

 

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova se obvezuje izraditi pročišćeni tekst Statuta 

Dječjeg vrtića Osijek.  

 

Članak 13. 

 

Ova Statutarna odluka  o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Osijek.  

 

 

KLASA: 601-02/19-02/02 

URBROJ: 2158/87-05-19-02 

u Osijeku,  17.07.2019. 

 

                                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

                                                                                 Aleksandar Mihajlović, prof. 



 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta  je stavljena na oglasnu 

ploču Dječjeg vrtića Osijek dana 17.07.2019. te je dana 25.07.2019. stupila na snagu. 

 

 

 

 

 

                                                                                        RAVNATELJICA: 

 

                                                                                Marija Štambuk Čabaj, prof.  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


