Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“, broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) i članka 41. stavak 1, Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ , broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Komiža“, uz predhodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada
Komiže (Klasa 022-05/14-03/22, Urbroj:2190/02-01-14-01, od 14. lipnja 2014.
g.), na svojoj VI sjednici održanoj dana 10. srpnja 2014.g donosi

ODLUKU
O
IZMJENI I DOPUNI STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA „KOMIŽA“
Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića „Komiža“, KLASA:601-02/13-01/145,UR.BROJ:
2190/02-11-13-01, od 23. prosinca 2013. godine,
članak 6. mijenja se i glasi:
U radu i poslovanju Vrtić koristi :
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm,
na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić „Komiža“,
Komiža, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske;
2. Jedan pečat okruglog oblika promjera 25 mm , na kojem je uz rub
ispisan puni naziv i sjedište Vrtića, a u sredini je znak vrtića – lik dječje glave.
3. Jedan ili više pečata četvrtastog oblika, širine 10 mm i duljine 50 mm,
u kojemu je u sredini ispisan puni naziv i sjedište Vrtića.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje
Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečatom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ovjeravaju se isprave i akti u
pravnom prometu s tijelima pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave.
Pečat iz stavka 1. točke 3. ovoga članka služi za redovito administrativno i
financijsko poslovanje Vrtića.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 2.
Članak 49. se briše.

Članak 3.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića stupa na snagu danom
objave na oglasnoj ploči vrtića.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA
Jurica Jončić

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta objavljena je na oglasnoj ploči vrtića dana
10.07. 2014.godine.
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