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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:350-01/20-01/12
URBROJ:2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88), članka 19.
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13,
45/13 i 110/15) i članka 30. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna
broj 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 30. sjednici održanoj 03.11.2020.
godine donijelo je
ODLUKU O PROMJENI GRANICE
IZMEĐU OPĆINE STRIZIVOJNA i GRADA ĐAKOVA

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se granica između Općine Strizivojna i Grada Đakova.
Članak 2.
Promjena granice počinje na postojećoj granici (presjek kanala Jošava i željezničke pruge
Vrpolje – Vinkovci). Sjevernom stranom željezničke pruge ide u pravcu jugozapada do šumske
prosjeke (k.č.br. 819,820 i 807 u k.o. Strizivojna). Prosjekom ide u pravcu sjevera do postojeće
granice jedinica lokalne samouprave (sjecište prosjeke s kanalom na sjevernoj strani šume
Trstenik).
Članak 3.
Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Strizivojna i gradonačelnik Grada Đakova
sklopit će Sporazum o promjeni granice.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Strizivojna.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Degmečić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:601-01/20-01/10
URBROJ:2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine
Na temelju članka 30. Statuta Općine Strizivojna («Službeni glasnik Općine Strizivojna
» br. 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 30. sjednici održanoj dana
03.11.2020. godine, donosi:
ODLUKU
O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKTA DJEČJEG
VRTIĆA USTANOVI DJEČJI VRTIĆ BAJKA STRIZIVOJNA
Članak 1.
Ovom Odlukom o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića
ustanovi Dječji vrtić Bajka Strizivojna povjeravaju se poslovi upravljanja i održavanja dječjeg
vrtića u Strizivojni, Braće Radića 170 (kat.čest.br. 1855 k.o. Strizivojna) ustanovi Dječji vrtić
Bajka Strizivojna koja je u cijelosti u vlasništvu Općine Strizivojna.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje Ugovora o upravljanju i održavanju objekta dječjeg
vrtića s ustanovom Dječji vrtić Bajka Strizivojna.
Članak 3.
Ova Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja dječjeg vrtića ustanovi
Dječji vrtić Bajka Strizivojna stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom
Glasniku“ Općine Strizivojna.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Nikola Degmečić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/20-05/36
URBROJ: 2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine.
Temeljem članka 30. Statuta općine Strizivojna («Službeni glasnik» općine Strizivojna
br. 1/18 i 1/20 ) Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 30. sjednici održanoj dana 03. 11.
2020. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća načelnika o radu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o radu za period 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke prilog je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Strizivojna.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Degmečić, v.r.
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Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Strizivojna
(''Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 1/18 i 1/20 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Strizivojna na svojoj 30. sjednici održanoj dana 03.11.2020. godine donijelo je
ODLUKU
o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna (u daljnjem
tekstu: Dječji vrtić) od roditelja - korisnika usluga. Odredbe ove Odluke na odgovarajući način
primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.
Dječji vrtić Bajka Strizivojna financira se iz vlastitih sredstava i iz sredstava Općine Strizivojna.
Općina Strizivojna kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića u dijelu koji Dječji vrtić
ne može sam osigurati.
Članak 2.
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske
dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program)
usklađeni s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta,
programi javnih potreba: program predškole.
Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi i program za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju Dječji vrtić Bajka Strizivojna će ostvarivati ukoliko se za to stvore uvjeti.
Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:
programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi),
dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru
redovitog programa iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,
druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Članak 3.
Program predškolsklog odgoja u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna ostvaruje se u petodnevnom
radnom tjednu kao:
1. Redoviti program:
a)
cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života,
b)
poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života sa
ručkom,
2. Program javnih potreba
a) Program predškole

6

Službeni glasnik 8/20

Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.
Ostali programi ove Odluke se provode u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom
i programom rada Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini
program.
Članak 4.
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:
- u proračunu Općine Strizivojna
- iz sredstava proračuna Županije,
- sudjelovanjem roditelj a u financiranju dijela ekonomske cijene programa,
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za:
a)
djecu s poteškoćama u razvoju,
b)
djecu u godini pred polazak u školu
Članak 5.
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa izračunava se
na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa
Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka
obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog
odgoja i naobrazbe i to:
1.
a)
b)
2.
3.

4.
5.

Izdatke za zaposlenike:
brutto plaće,
naknade i materijalna prava radnika
Prehranu djece
Uvjete boravka djece:
a) materijalne izdatke
b) energiju i komunalije
c) tekuće održavanje objekta i opreme
Nabavu namještaja i opreme
Nabavu sitnog inventara
Članak 6.

Roditelj - korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako je to određeno Pravilnikom
o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg Bajka Strizivojna.
Članak 7.
Roditelj - korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro - račun Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj
cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.
Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
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Roditelj - korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg
vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu.
Članak 9.

Općina Strizivojna sufinancira ekonomsku cijenu na sljedeći način:
- u iznosu od 900,00 kn po djetetu za cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke
dobi od 1-7 godina života
- u iznosu od 750,00 kn po djetetu za poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke
dobi od 1-7 godina života sa ručkom
Članak 10.
Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog godišnjeg
odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj plaća 50 % od
iznosa visine svoje uplate.
Članak 11.
Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:
- za drugo dijete u iznosu od 150,00 kn,
- za svako slijedeće dijete u iznosu od 300,00 kn
Članak 12.
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića:
za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 4 tjedna i duže bez prekida za dane
bolovanja, roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika (za dane
nedolaska u vrtić).
O izostanku djeteta iz vrtića tijekom mjeseca, roditelji - korisnici usluga su dužni obavijestiti Vrtić
do kraja tekućeg mjeseca.
Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje godišnjeg
odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.
Članak 13.
Vrtić može ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 3 mjeseca uzastopce ne plati
iznos sudjelovanja.
Vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima:
nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi
(nepoštivanje kućnog reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa) ,
ako u roku od 3 mjeseca od početka pohađanja vrtića, stručna služba vrtića ocijeni
da dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program vrtića, odnosno utvrdi poteškoće u
razvoju kod djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine.
Članak 14.
Dospjele, a nepodmirene obveze Vrtić će naplatiti putem BJANKO ZADUŽNICE, a zadržava pravo
naplate nepodmirenih potraživanja i putem suda.
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Članak 15.
Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem
najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja.
Članak 16.
Međusobna prava i obveze , Dječji vrtić Bajka Strizivojna i roditelj - korisnik usluga uredit će
posebnim Ugovorom o pružanju usluga u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave u ''Službenom glasniku“ Općine
Strizivojna.

OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:602-01/20-01/ 11
URBROJ: 2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Degmečić, v.r.

9

Službeni glasnik 8/20

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), i članka 30. Statuta Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine
Strizivojna br. 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 30. sjednici održanoj
03.11.2020. godine donosi
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI
PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA BAJKA STRIZIVOJNA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg
vrtića Bajka Strizivojna.
Članak 2.
Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića, koje
koristi njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa.
Članak 3.
Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu u pet radnih dana tjedno osim za vrijeme
praznika.
Članak 4.
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ovog Pravilnika, ekonomska cijena programa
izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika
usluga programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece
utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:
1. Izdatke za zaposlenike:
a) brutto plaće,
b) naknade i materijalna prava radnika
2. Prehranu djece
3. Uvjete boravka djece:
a)
materijalne izdatke
b)
energiju i komunalije
c)
tekuće održavanje objekta i opreme
4. Nabavu namještaja i opreme
5. Nabavu sitnog inventara

Ekonomska cijena vrtića za 2020.godinu iznosi 1.600,00 kn za 10-satni program za djecu
jasličke dobi i 1.500,00 kuna za djecu vrtićke dobi, 1.200,00 kn za 5-6 satni program sa ručkom
.
U slučaju promijenjenih okolnosti, visinu ekonomske cijene utvrdit će Općinsko vijeće na
prijedlog Upravnog vijeća vrtića posebnom Odlukom.
Članak 5.
Općina Strizivojna sufinancira ekonomsku cijenu:
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- u iznosu od 900,00 kn po djetetu za cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke
dobi od 1-7 godina života
- u iznosu od 750,00 kn po djetetu za poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke
dobi od 1-7 godina života sa ručkom
Članak 6.
Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog
godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj
plaća 50 % od iznosa visine svoje uplate.
Članak 7.
Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:
- za drugo dijete u iznosu od 150,00 kn,
- za svako slijedeće dijete u iznosu od 300,00 kn

Članak 8.
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića:
za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića četiri tjedna i duže bez prekida za
dane bolovanja, roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika
(za dane nedolaska u vrtić).
Članak 9.
Pravo na umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića iz članka 7- 9 ovog
Pravilnika utvrđuje ravnateljica Dječjeg vrtića, na temelju odgovarajuće dokumentacije.
Članak 10.
Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište izvan Općine Strizivojna
plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta s obzirom na program koji koristi. Dječji vrtić
obračunava sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni
usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.
Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Utvrđene naknade roditelji - korisnici usluga uplaćuju na žiro račun Dječjeg vrtića Bajka
Strizivojna najkasnije do 20.og u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 11.
Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku
od 30 dana od dana dospijeća obveze, a potraživanje će se naplatiti putem BJANKO
ZADUŽNICE.
Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga korisniku usluge čije dijete izostaje iz vrtića, a korisnik
usluge o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka.
Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji se ne pridržava kućnog reda i
radnog vremena Vrtića.
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Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge ako dolazi po dijete u alkoholiziranom
stanju, ometa odgojno - obrazovni rad i uznemirava djecu i radnike Vrtića.
Članak 12.
Dječji vrtić i roditelj sklapaju Ugovor o pružanju usluga (kojim se utvrđuju međusobna prava i
obveze).
Ako roditelj - korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je podmiriti troškove do dana ispisa,
a potpisom ispisnice u vrtiću prestaju prava i obveze korisnika usluga.
Ako roditelj - korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je obavijestiti Dječji vrtić pisanim
putem najkasnije 15 dana prije dana ispisa.
Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 mjesec za koji roditelj plaća 25% cijene programa
kojeg dijete koristi.
Članak 13.
Provjeru dostavljene dokumentacije i prijava u trgovačkom registru obavlja Dječji vrtić.
Članak 14.
Dječji vrtić dužan je na zahtjev osnivača Općine Strizivojna izvijestiti:
-

o broju djece koja koriste usluge vrtića i visini sredstava koja uplaćuju,
o broju i strukturi djece koja su oslobođena temeljem ovog Pravilnika .
Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u ''Službenom glasniku“ Općine Strizivojna, a stupit će na snagu
prvog sljedećeg dana od dana objave.
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:602-01/20-01/9
URBROJ: 2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Degmečić, v.r.
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Na osnovi članka 35. stavka 1. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/9710/97, 107/07,
94/13 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Strizivojna (''Službeni glasnik'' Općine Strizivojna br.

1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 30. sjednici održanoj 03.11.2020. godine
donijelo je

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BAJKA
STRIZIVOJNA ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za upis djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna za godinu 2020./2021.
Članak 2.
Zadužuje se Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna za imenovanje Povjerenstva za
upis u Dječji vrtić Bajka Strizivojna.
Upravno vijeće iz stavka 1. ovog članka će poduzeti potrebne radnje oko objave natječaja i
dokumentacije koju su roditelji dužni priložiti prilikom prijave.
Članak 3.
Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna će zaprimiti i obraditi pristigle
prijave te predložiti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna donošenje potrebnih
odluka u svezi upis djece.
Članak 4.
Prijave za upis u Dječji vrtić Bajka Strizivojna za 2020./2021. godinu podnosit će se u vremenu
od 05.11.2020. do 19.11.2020. godine.
Članak 5.
U Dječji vrtić Bajka Strizivojna u redoviti 10-satni program i 5-6 satni program sa ručkom,
upisuju se djeca sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna.
Članak 6.
Programi se ostvaruju u odgojnim skupinama čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim
standardom.
Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.
Članak 7.
Prednost pri upisu djece ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te
važećem Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Bajka Strizivojna.
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Članak 8.
Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je
dostupan i na web stranici www.djecjivrticbajka.hr .
Članak 9.
Dokumentaciju iz članka 2. stavka 2. ove Odluke objavit će se prilikom objave natječaja za upis.
Članak 10.
Konačan popis upisane djece, na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bajka
Strizivojna, a po prijedlogu Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna
objavljuje se na mrežnoj stranici www.djecjivrticbajka.hr i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka
Strizivojna.
Članak 11.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave u ''Službenom glasniku“
Općine Strizivojna.
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/20-01/12
URBROJ: 2121/08-01-20-2
Strizivojna, 03.11.2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Degmečić, v.r.

14

Službeni glasnik 8/20

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/20-01/13
URBROJ: 2121/08-02-20-2
Strizivojna, 04.11.2020. godine
Na temelju članaka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. i 54. Statuta
Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna te članka 46. Statuta Općine Strizivojna ("Službeni glasnik"
Općine Strizivojna broj 1/18 i 1/20) na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bajka
Strizivojna, općinski načelnik Općine Strizivojna donio je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna:
1. Valentina Birtić iz Starih Perkovaca, Ulica Luke Klaića 51.
Članak 2.
Ravnateljica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana.
Članak 3.
Ravnateljica predstavlja i zastupa Dječji vrtić samostalno, te rukovodi poslovanjem, za svoj rad
odgovara Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, osnivaču i nadležnom
Ministarstvu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Strizivojna.
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.,v.r.
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