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Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar donijelo je na svojoj 12. sjednici 

održanoj dana 26.06.2015. godine slijedeću : 

 

ODLUKU 

 

I. 

 

 Upravno vijeće je jednoglasno donijelo prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, a kako slijedi : 

 

Članak 6. mijenja se i glasi : 

 

Naziv Dječjeg vrtića u obliku natpisne ploče mora biti istaknut na svim objektima u 

kojima Dječji vrtić obavlja djelatnost.                             

            Natpisna ploča uz puni naziv Dječjeg vrtića obvezno sadrži i grb republike Hrvatske i 

naziv : Republika Hrvatska. 

 

Članak 10. mijenja se i glasi : 

 

U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi : 

(1)  1 ( jedan ) pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na  

       kojem je  uz rub ispisan naziv i sjedište Dječjeg vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb   

       Republike  Hrvatske, i njime se ovjeravaju akti koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih  

       ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

(2)  1 ( jedan ) pečat okruglog oblika, promjera 28 mm, koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg   

       vrtića, i koristi se za redovno administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje    

       pismena koja nemaju obilježje akta iz stavka 1. ovog članka. 

(3)  1 ( jedan ) štambilj četvrtastog oblika, širine 32 mm i dužine 65 mm, koji sadrži naziv i  

      sjedište Dječjeg vrtića i prostore za upisivanje klasifikacijskog i urudžbenog broja i datum   

      primitka pismena, i koristi se za uredsko poslovanje Dječjeg vrtića. 

 

Članak 11. mijenja se i glasi :  

 

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

Ako Dječji vrtić koristi više pečata i žigova ste vrste, svaki od njih ima svoj broj. 
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II. 

 

 Upravno vijeće traži prethodnu suglasnost nadležnog tijela Grada Daruvara za 

donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, a sve 

sukladno prijedlogu Odluke o izmjeni Statuta iz točke I. ove Odluke. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća : 

 

                                                                              Borivoj Vujić, dipl. iur. 

 


