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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 

 

6. 
Na temelju odredbi članka 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne 
novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), članka 2., stavka 2. Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
12/22), a poštujući pritom odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakon o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 30. 
prosinca 2022. godine donio 
 

ZAKLJUČAK 
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete 

u 2023. godini 
 

Članak 1. 
Ovim se Zaključkom utvrđuju opći uvjeti, postupak ostvarivanja prava i visina jednokratne novčane 
pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini. 
 

Članak 2. 
U Proračunu Grada Buzeta za 2023. godinu su u razdjelu 200, glavnom programu A09, programu 
1017, aktivnosti A101702, poziciji R212, za jednokratne novčane pomoć za novorođenu djecu 
osigurana sredstva u iznosu od 20.000,00 eura1. 
 

Članak 3. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć sukladno ovom Zaključku ostvaruje roditelj koji ima  
prebivalište na području Grada Buzeta minimalno godinu dana,  za novorođeno dijete s prijavljenim 
prebivalištem na području Grada Buzeta u 2023. godini. 
 

Članak 4. 
Po istim uvjetima sukladno ovom zaključku pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete ostvaruje i 
posvojitelj za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta. 
 

Članak 5. 
(1)Visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini iznosi: 

1. za prvo i drugo dijete - 400,00 eura 

2. za treće i četvrto dijete – 800,00 eura  

3. za peto i svako sljedeće dijete – 1.400,00 eura 
(2) Sredstva jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka alineje 1. i 2.  isplaćuju se 
jednokratno po donošenju rješenja.  
(3) Sredstva jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. alineje 3. isplatit će se sljedećom dinamikom: 
- sredstva u iznosu od 1.000,00 eura jednokratno po donošenju rješenja  
- ostatak sredstava u iznosu od 400,00 eura isplatit će se u dva obroka u iznosu od po 200,00 eura na 
način da se prvi obrok isplati kada dijete navrši 1. godinu života, a 2. obrok kada dijete navrši 2. 
godinu života, ukoliko nije došlo do promjene činjeničnog stanja iz članka 3. ovog Zaključka. 
 

Članak 6. 
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ovog Zaključka dostavlja se na obrascu  koji se može 
preuzeti u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte ili s web 
stranice Grada Buzeta. 
(2) Uz popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:  

1. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu roditelja koji podnosi zahtjev, 
2. uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu za  novorođeno dijete. 

(3) Uz popunjeni obrazac zahtjeva na uvid je potrebno dostaviti: 

 
1 Fiksni tečaj konverzije:7.53450HRK 
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1. uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za stariju djecu, 

2. presliku akta o posvojenju, 

3. broj tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev. 
(4) O zahtjevu odlučuje rješenjem Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne 
projekte. 
 

Članak 7. 
Ovaj zaključak primjenjuje se na zahtjeve za isplatu jednokratne novčane pomoći podnijete od 1. 
siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. 
 

Članak 8. 
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i 
razvojne projekte. 
 

Članak 9. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 
 
 
KLASA: 551-01/22-01/3 
URBROJ: 2163-3-03-01-22-2 
Buzet, 30. prosinca 2022. 
 
 
          GRADONAČELNIK 
              Damir Kajin, v.r. 
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7. 
Na temelju članka 27. i 66. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine”, broj 75/2021) te članka 
3. Pravilnika o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za obavljanje poslova 
lokalne samouprave za 2023. godinu (KLASA: 035-01/22-01/1, URBROJ: 2163-3-03-01-22-1 od dana 
30. prosinca 2022. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 16. veljače 2023. godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izmjeni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka referenata unutar ustrojstvenih 

jedinica kao stvaratelja i primatelja akata za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
U Rješenju o utvrđivanju brojčanih oznaka referenata unutar ustrojstvenih jedinica kao stvaratelja i 
primatelja akata za 2023. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 13/2022) od 30. prosinca 
2022. godine u članku 2. mijenja se tabelarni prikaz koji sada glasi:  
 

Brojčana 
oznaka 

Naziv dužnosti / 
radnog mjesta 

Referent 

01 GRADSKO VIJEĆE 

01-01 Predsjednik Gradskog vijeća Davor Prodan 

02 POVJERENSTVA I TIJELA 

02-01 Povjerenstva i tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta Predsjednik 
povjerenstva/tijela 

02-02 Povjerenstva i tijela Gradonačelnika Grada Buzeta Predsjednik 
povjerenstva/tijela 

03 GRADONAČELNIK 

03-01 Gradonačelnik Damir Kajin 

04 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM 

04-01 Pročelnik Anica Milković Grbac 

04-02 Viši savjetnik za imovinskopravne poslove Denis Jerman 

04-03 Viši savjetnik za prostorno planiranje  

04-05 Savjetnik za komunalne poslove Mario Hreljak 

04-06 Viši stručni suradnik za naplatu potraživanja i prisilnu 
naplatu 

 

04-07 Viši stručni suradnik za komunalne i građevinske poslove Tea Francetić 

04-09 Referent 1. - komunalni redar Korado Rehak 

05    UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE 
PROJEKTE 

05-01 Pročelnik Elena Grah Ciliga 

05-02 Viši savjetnik za pravne poslove Roberta Kalčić 
Savatović 

05-03 Viši savjetnik za razvojne projekte Vanja Fabijančić 

05-05 Savjetnik  za društvene djelatnosti Helena Šćulac Jerman 

05-06 Viši stručni suradnik za pravne poslove Mikela Zimerman 

05-07 Stručni suradnik 1. za opće poslove Sandra Šverko 

05-09 Viši referent za opće poslove Tatjana Merlić 

05-10 Referent 2. u pisarnici Melita Krušvar 

06  UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 

06-01 Pročelnik Reana Glavić Jačić 

06-04 Savjetnik za financije Zvjezdana Majcan 

06-05/1 Viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo Rafaela Flego 

06-05/2 Viši stručni suradnik za gospodarstvo Nikola Nemarnik 

06-05/3 Viši stručni suradnik za gospodarstvo Dunja Habek 

06-06 Stručni suradnik 1. za financijsko računovodstvo Neno Jermaniš 
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Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 
 
 
KLASA: 035-01/22-01/1 
URBROJ: 2163-3-03-01-23-3 
Buzet, 16.2.2023. 
 
                                                                                             GRADONAČELNIK 
                                                                                                 Damir Kajin, v.r. 
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DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET 

 

1. 
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 
127/19) i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 
107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Buzeta, (KLASA: 024-
03/22-01/15, URBROJ: 2163-3-01-01-22-4 od 19. listopada 2022. godine) Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića „Grdelin“ Buzet na 1. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14.11. 2022. godine donijelo je  
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet 

 
Članak 1. 

U Statutu Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2106-01-22-01-
19-1) od 25. studenog 2019. godine u članku 4. stavka 4. brojčana oznaka stavka 4. zamjenjuje se 
brojem 3. 

 
Članak 2. 

 Članak 5. mijenja se i glasi: 
„(1) Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdrav-
lja, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, u skladu sa razvojnim osobinama i potre-
bama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji za djecu od navršenih 12 
mjeseci života do polaska u osnovnu školu u skladu s Državnim pedagoškim standardima predškol-
skog odgoja i obrazovanja. 

(2) Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.“ 
 

Članak 3. 
 (1)U članku 11. mijenjaju se stavci 3. i 4.  koji sada glase:  
 „(3) Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, program 
zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja, programe socijalne skrbi te druge programe koje Dječji 
vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelje ostvarivanja programa, raspored obve-
za odgojitelja, stručnih suradnika i drugih radnika te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.  
 (4) Kurikulum Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića u pravilu svakih pet godina a 
u skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene.“ 
 (2) U istom članku dodaje se stavak 5. i sada glasi: 
 „(5) Kurikulumom dječjeg vrtića utvrđuju se: -program, namjena programa, nositelji programa, 
način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i način vrednovanja.“ 

 
Članak 4. 

 U članku 12. stavka 1. mijenjaju se 1., 2. i 3. alineja koje sada glase:  
 „- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja 
djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 
njihovim mogućnostima i sposobnostima (dalje: redoviti programi predškolskog odgoja), 
 -programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 
 -programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi.“   
 

Članak 5. 
 U članku 13. mijenjaju se stavci 1. i 2. koji sada glase: 
 „(1) Redoviti programi predškolskog odgoja ostvaruje se kao 10 satni program u jasličkim i vr-
tićkim odgojnim skupinama (cjelodnevni boravak).  
 (2) Programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i programi za darovitu 
djecu rane i predškolske dobi ostvaruju se u sklopu redovitih programa predškolskog odgoja (cjelod-
nevni boravak) sukladno godišnjem planu i programu rada.“   
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Članak 6. 
 Članak 15. mijenja se i sada glasi: 
 „(1) Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić reguliran je Odlukom osnivača, 
predstavničkog tijela Grada Buzeta.  
 (2) Postupak upisa djece u Dječji vrtić i ostala pitanja u vezi s upisima djece u Dječji vrtić pod-
robnije se uređuje Pravilnikom o pravima i obvezama korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
kojeg donosi Upravno vijeće uz suglasnost Gradonačelnika.  
 (3) Upisi u Dječji vrtić mogu se provoditi elektroničkim putem. 
 (4) Plan upisa djece u Dječji vrtić za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće uz pret-
hodnu suglasnost osnivača, Gradonačelnika Grada Buzeta.“ 
 

Članak 7. 
 U članku 16. stavka 2. iza točke dodaje se „uz prethodnu suglasnost osnivača, Gradonačelni-
ka Grada Buzeta.“ 
 

Članak 8. 
 U članku 17. stavku 3. u zadnjoj rečenici riječi: „Gradsko vijeće“ mijenjaju se riječima: „Grado-
načelnik“.  
 

Članak 9. 
 Članak 18. mijenja se i sada glasi: 
 „(1) Članove Upravnog vijeća od strane osnivača imenuje Gradonačelnik Grada Buzeta. 
 (2) Članovi Upravnog vijeća koje imenuje osnivač trebaju imati najmanje preddiplomski sveuči-
lišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik 
Dječjeg vrtića.“ 
 

Članak 10. 
 U članku 20. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 „(5) O odabiru izbora člana Upravnog vijeća iz reda roditelja djece korisnika usluga Dječji vrtić 
obavještava osnivača.“ 
 

Članak 11. 
 U članku 27. dodaje se stavak 6. koji glasi: 
 „(6) O odabiru izbora člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječji vrtić 
obavještava osnivača.“ 
 

Članak 12. 
 (1) U članku 33. stavku 1. alineja 15. nadopunjuje se slijedećim izrazom: „dok se u slučajevima 
većim od 70.000,00 kn uz prethodnu suglasnost osnivača.“ 
 (2) U istom članku briše se stavak 2. 
 

Članak 13.  
 U članku 34. stavka 5. riječ „ravnatelj“ zamjenjuje se riječi „zapisničar“. 

 
Članak 14. 

 U članku 37. stavku 1. točke 7. brojčana oznaka stavaka 5. zamjenjuje se stavkom 6. 
 

Članak 15. 
 Članak 41. mijenja se i sada glasi: 
 „(1) Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u 
dječjem vrtiću, a koji može biti: 
a) sveučilišni diplomski studij ili 
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
c) specijalistički diplomski stručni studij ili 
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili 
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e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša 
stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, 

- položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati 
stručni ispit u skladu sa zakonom, 

- najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili 
stručnog suradnika, 

- koja se ističe stručnim i pedagoškim radom. 
 (2) Za ravnatelja Dječjeg vrtića ne može biti imenovana osoba za čiji rad u Dječjem vrtiću pos-
toje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.“   
 

Članak 16. 
 U članku 43. iza stavka 8. dodaje se novi stavak: 
 „(9) Gradonačelnik Grada Buzeta za vršitelja dužnosti ravnatelja može imenovati osobu koja 
ispunjava uvjete iz članka 41. ovog Statuta.“   
  

Članak 17. 
 U članku 44. mijenja se stavka 2. koji sada glasi: 
 „(2) Ravnatelj se imenuje na rok od pet godina u punom radnom vremenu, a ista osoba može 
biti ponovno imenovana.“ 
 

Članak 18. 
 Članak 45. mijenja se i glasi:   
 „(1) Osobi imenovanoj za ravnatelja Dječjeg vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o 
radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću nakon iste-
ka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na ne-
određeno vrijeme. 
 (2) Osoba imenovana za ravnatelja pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje najduže do iste-
ka dva uzastopna mandata. 
 (3) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove zamjenjuje osoba u radnom odno-
su koji se zasniva na određeno vrijeme.“ 
 

Članak 19. 
 Članku 46. mijenja se i glasi: 
 „(1) Ako ravnatelj ne ispunjava Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač Dječjeg 
vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u 
radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno Zakonu. 
 (2) Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan: 
 a) ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu, 
 b) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do 
prestanka radnog odnosa, 
 c) ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića, ili neosnovano 
ne izvršava odluke tijela Dječjeg vrtića ili postupa protivno njima, 
 d) ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako 
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u 
obavljanju djelatnosti ustanove. 
 (3) Prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje u slučajevima iz stavka 2. ovog članka, 
Upravno vijeće mora ravnatelju dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. 
 (4) Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u 
roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za 
razrješenje iz članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama ili da je u postupku donošenja odluke o razr-
ješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka. 
 (5) U slučaju razrješenja Gradonačelnik Grada Buzeta imenovat će vršitelja dužnosti ravnate-
lja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 
vršitelja dužnosti. 
 (6) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravna-
telja.“ 
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Članak 20. 

 U članku 47. mijenja se stavak 2. koji sada glasi: 
 „(2) Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji u Dječjem 
vrtiću ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.“ 
 

Članak 21. 
 (1) U članku 54. dodaje se brojčana oznaka stavka 4. 
 (2) U istom članku nadopunjuje se stavak 4. i sada glasi: 
 „(4) Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili staratelja djece, međusobna prava i obveze, pobli-
že se uređuju Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ od roditelj-korisnika us-
luga i Pravilnikom o pravima i obvezama korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.“   
 

Članak 22. 
 Članak 55. mijenja se i glasi: 
 „(1) U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite 
te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiho-
log, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog) te medicinska sestra kao zdravstvena vodi-
teljica, druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke poslove sukladno članku 24. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju te pomoćnik za djecu s poteškoćama u razvoju ili stručni komuni-
kacijski posrednik sukladno članku 24 a istoga Zakona. 
 (2) Uvjeti za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka regulirani su odredbama Zakona i 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.“ 

 
Članak 23.  

 (1) Članak 56. stavak 4. nadopunjuje se novim alinejama 3., 4. i 5. koje sada glase: 
 „- do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni od-
nos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu, 
 - u slučaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni 
odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova, 
 - iz posebnog opravdanih razloga sukladno članku 27. Zakona o predškolskom odgoju i obra-
zovanju.“ 
 (2) U istom članku u stavku 5. izraz „ovog Zakona“ zamjenjuje se izrazom „Zakona o predškol-
skom odgoju i obrazovanju“. 
 

Članak 24. 
 Članak 60. mijenja se i glasi: 
 „(1) Opće akte donosi Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova svih svojih članova. 
 (2) Statut Dječjeg Vrtića Upravno vijeće donosi uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Gra-
da Buzeta. 
 (3) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg Vrtića kao javne službe Upravno vi-
jeće donosi uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Buzeta. 
 (4) Pravilnik o pravima i obvezama korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet donosi U-
pravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Buzeta.“ 
 

Članak 25. 
 U članku 62. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 
 „(4) Ravnatelj će na izvornom primjerku općeg akta koji se čuva u arhivi Dječjeg vrtića utvrditi 
dan objavljivanja općeg akta na oglasnoj ploči i dan stupanja na snagu općeg akta. 
 (5) Ravnatelj je u roku od osam (8) dana od dana donošenja Statuta i Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe dužan te akte dostaviti nadležnom uredu dr-
žavne uprave u županiji za poslove odgoja i obrazovanja i nadležnom tijelu Grada Buzeta.“   
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Članak 26. 
 Članak 75. mijenja se i glasi: 
 „(1) Dječji Vrtić donosi Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje, do kraja tekuće godi-
ne i to u roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana s 1. siječnja naredne proračunske godine.  
 (2) Ako se Financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se Privremeni financijski plan 
najduže za razdoblje od tri mjeseca. 
          (3) Financijski plan, na razini skupine ekonomske klasifikacije, donosi Upravno vijeće na prijed-
log ravnatelja. Financijski plan sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije 
godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana. 
           (4) Financijski plan mora biti usklađen s proračunom osnivača i drugim proračunima iz kojih se 
financiraju njegovi rashodi.“ 
            

Članak 27. 
 U članku 76. dodaju se stavci 3. i 4. koji sada glase: 
 „(3) Ravnatelj Dječjeg vrtića odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomi-
čnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima Dječjeg vrtića. Ravnatelj Dječjeg vrtića odgovoran je 
za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, te treba osigurati 
kontinuirano praćenje sustava unutarnjih kontrola u svrhu procjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti 
sustava te poduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje sustava.  
 (4) Ravnatelj Dječjeg vrtića Gradonačelniku Grada Buzeta dostavlja godišnji izvještaj o funkci-
oniranju sustava unutarnjih kontroli sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti.“ 

Članak 28. 
 Članak 77. mijenja se i sada glasi: 
 „(1) Dječji vrtić sastavlja, predaje i objavljuje financijske izvještaje u skladu s propisima o fi-
nancijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
           (2) Uz financijske izvještaje predaju se i bilješke kao dopuna podataka iz financijskih izvješta-
ja.“ 
    (3) Dječji vrtić je dužan, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu, dostaviti Gradu Buzetu 
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana koji sadrže i obrazloženje izvršenja akti-
vnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom pro-
grama i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.“  

 
Članak 29. 

 U članku 82. dodaju se stavci 4. i 5. koji sada glase: 
 „(4) Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj Dječjeg vrtića i Upravno vijeće dužni su osig-
urati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štraj-
ka pohađaju program Dječjeg vrtića.  
 (5) Na pitanja ostvarivanja prava na štrajk i organiziranja štrajka primjenjuju se opći propisi o 
štrajku.“ 

Članak 30. 
 Ove I. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet stupaju na snagu osmog dana 
od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,  a objavit će se u Službenim novinama Grada Buzeta.   
 
KLASA: 012-03/19-01/01 
URBROJ: 2163-3-9-01-22-01-2 
Buzet, 14.11.2022. 
 
       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
                                    Martina Zlatić, v.r. 
 
 
Statut je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 15.11.2022., a stupio je na snagu 23.11.2022. go-
dine.  
                 RAVNATELJICA   
        Mirjana Matančić Salhoff, v.r. 


