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Predmet: Dječji vrtić i jaslice Zipkica, Zabok, S. Radića 15 
                - davanje prethodne suglasnosti na Statut 
 
 Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.,129/05.,109/07.,125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 
41. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 10/97.i 107/97.) Gradsko vijeće 
Grada Zaboka, na svojoj 39. sjednici, održanoj dana 9. listopada 2012. godine, donijelo je 
sljedeću                

O D L U K U 
 

 I. Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Zipkica, u tekstu utvrđenom 
na 11. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, održanoj 31. kolovoza 2012. godine, s time da 
se: 
 - u članku 8. stavku 4. alineji 2. Statuta iza brojke 20.000 kn doda zarez i riječi „bez  
suglasnosti nadležnog tijela sukladno ovom Statutu.“, 
 - u članku 14. stavku 1. točka zamijeni zarezom i dodaju riječi „uz suglasnost 
Gradonačelnika Grada Zaboka“, 
 - u članku 16. stavku 1. alineja 2. briše, 
 - u članku 19. stavku 2. iza riječi „socijalne skrbi“ doda zarez i riječi: „program 
predškole“, 
 - u članku 19. doda stavak 3. koji glasi: „Za programe koje ostvaruje u dogovoru s 
roditeljima djece, vrtić treba suglasnost Gradonačelnika Grada Zaboka.“, 
 - u članku 40. točki 3. alineji 2. iza riječi „vrtića“ doda zarez i riječi „uz suglasnost 
Gradonačelnika Grada Zaboka“, 
 - u članku 40. točki 3. alineja 7. promijeni, tako da glasi: „o stjecanju, opterećivanju ili 
otuđenju opreme, osnovnih sredstava i ostale imovine, osim nekretnina, te o ulaganjima čija je 
pojedinačna vrijednost od 20.000 do 70.000 kuna“, 
 - u članku 45. alineji 3. riječ „nabavi“ zamijeni riječima „stjecanju, opterećivanju ili 
otuđenju“, 
 - u članku 6., 13., 18., 25., 36., 40. i 68., riječ „Osnivač“ u odgovarajućem padežu 
zamijeni riječima „Gradsko vijeće Grada Zaboka“ u odgovarajućem padežu, 

- u cijelom tekstu Statuta riječ „djelatnik“ u odgovarajućem padežu zamijeni riječju 
„radnik“ u odgovarajućem padežu. 

II. Tekst Statuta daje se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

        PREDSJEDNIK 
             Gradskog vijeća 

Zoran Krajačić 
 
 



 
 
DOSTAVITI:  
1. Dječji vrtić i jaslice Zipkica, Zabok, S. Radića 15,  
2. Za zbirku akata, 
3. Za prilog zapisniku, 
4. Pismohrana. 
 


