
Na  temelju  članka  41.  Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju  ("Narodne 
novine"  broj  10/97  ,  107/07  i  94/13),  uz  prethodnu  suglasnost  Općinskog  vijeća  Općine 
Molve (Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta 
Dječjeg  vrtića  "Pčelica"  Molve  KLASA:  601-02/14-01/05,  URBROJ:  2137/17-14-1   od 
16. svibnja 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve na 
1. sjednici održanoj 19. svibnja   2014. godine donijelo  je  

S T A T U T
o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Članak 1.
U Statutu  Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01 od 30. listopada 

2013. godine  članak 6. mijenja se i glasi. 
"Članak 6.

U radu i poslovanju Vrtić koristi:
1.  Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog  oblika, promjera 38 mm, na 

kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata otisnut 
je  grb Republike Hrvatske.  

Pečatom s grbom Republike Hrvatke  ovjeravaju se  javne isprave koje Vrtić izdaje i 
akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

2.  Dva pečata okruglog oblika promjera 38 mm, na kojima  je uz obod ispisan natpis:  
DJEČJI  VRTIĆ  "PČELICA"   MOLVE,  a  u  sredini  pečata:  MOLVE  TRG  KRALJA 
TOMISLAVA B.B.

Pečati se  koriste  za ovjeravanje pismena  koja nemaju obilježje akata iz stavka 1. 
točke 1. ovoga članka  i za tekuće administrativno i financijsko poslovanje Vrtića. 

3.  Štambilj   četvrtastog oblika,  veličine 70 x 40 mm, koji sadrži tekst:  Republika 
Hrvatska Dječji vrtić "Pčelica" Molve. Štambilj sadrži prostore za upisivanje: klasifikacijske 
oznake,  urudžbenog  broja,  ustrojstvene  jedinice,  priloga,  vrijednosti  i  datuma  primitka 
pismena. 

4. Štambilj  četvrtastog oblika, veličine 80 x30 mm, koji sadrži naziv i sjedište vrtića.
Štambilji   se  koriste  kao  pomoćno-tehnička  sredstva   u  obavljanju   uredskog 

poslovanja. 
 O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj."

Članak 2.
U članku 2. stavku 1. ispred riječi "predškolske dobi" dodaju se  riječi: " rane i".

Članak 3.
U članku 12. brojka "12." zamjenjuje se brojkom "11."

Članak 4.
U članku 13. brojka "12." zamjenjuje se brojkom "11."

Članak 5. 
U članku 26. stavku 2., alineji 1. riječi: "Općinsko vijeće Općine Molve" zamjenjuju 

se riječju: "Osnivač".

Članak 6.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve.



UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE

KLASA: 012-03/14-01/01
URBROJ: 2137-70-14-5                                                                                        
Molve, 19. svibnja 2014.                                                                                 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                                                            Ivan Molnar 

                                                                                                                       ________________ 
                                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                            
 Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg  vrtića "Pčelica" Molve 19. svibnja
2014. godine , te je stupio na snagu  19. svibnja 2014. godine.
                                                                                                                          Ovjerava:
                                                                                                                           Ravnateljica
                                                                                                                           Mirjana Tomec 
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