
  Upravno vijeće Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje, na temelju članka 41. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne  novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 

42. stavak 1. Statuta Dječjega vrtića Tratinčica” Grubišno Polje od 29. listopada 2013. godine 

(Službeni glasnik Grada Grubišnoga Poja, broj: 10/2013), uz Prethodnu suglasnost Gradskoga 

vijeća Grada Grubišnoga Polja od 15. lipnja 2020. godine (KLASA: 601-02/20-01/1, URBROJ: 

2127/01-01/01-20-3), na 66. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine, donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE 

 

STATUTA DJEČJEGA VRTIĆA „TRATINČICA” GRUBIŠNO POLJE 

 

 

 

Članak 1. 

 U članku 46. Statuta Dječjega vrtića Tratinčica” Grubišno Polje od 29. listopada 2020. 

godine (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja; nadalje: Statut) iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 

4. koji glase: 

 

 „Upravno vijeće dužno je, u krajnjem roku od četrdesetpet (45) dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava kandidate obavijestiti o izboru.    

  

 Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pokrenuti upravni spor pobijajući 

odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava 

uvjete koji su objavljeni u natječaju.”   

 

 Dosadašnji stavak 3. ovog članka postaje stavak 5. 

 

 

 

Članak 2. 

 U članku 52. Statuta, iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

 „Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u 

roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali 

zakonom propisani razlozi za razrješenje ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo 

do povrede koja je utjecala na ishod postupka.” 

 

 Dosadašnji stavak 3. ovog članka postaje stavak 4. 

 

 

 
Članak 3. 

 Članak 89. stavak 1. Statuta mijenja se i sada glasi: 

  

 „Statut i drugi opći akti Vrtića objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića i u Službenom glasniku 

Grada Grubišnoga Polja.” 

  

 Stavak 2. ovog članka mijenja se i sada glasi: 

  

 „Statut i drugi opći akti Vrtića stupaju na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči 

Vrtića.”   



 

 

 

 

 

Članak 4. 

 Izmjene i dopune Statuta objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića i Službenom glasniku Grada 

Grubišnoga Polja, a stupaju na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

 

KLASA: 012-03/20-02/01 

URBROJ: 2127/01-21-03-20-04 

U Grubišnome Polju, 24. lipnja 2020.          

                                                           

          

 

            Predsjednica  Upravnoga vijeća: 

                                                                                                                 Karmen Purma 

 


