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SLUŽBENE NOVINE

Petak, 24. travnja 1998.

Grad Rab
Na temelju članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine« broj 76/93), članka 7. i 57. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka
38. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 6/94),
Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 9.
travnja 1998. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića »PAHULJICA«
Članak 1.
Osniva se Dječji vrtić »PAHULJICA« (u daljnjem tek
stu: Dječji vrtić) kao javna ustanova.
Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Rab.
Članak 2.
Naziv Dječjeg vrtića je »PAHULJICA«.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Rabu, Gornja ulica br. 3.

Do izbora upravnog vijeća i ravnatelja, Dječjim vrtićem
upravlja i njime rukovodi privremeni ravnatelj.
Za privremenog ravnatelja imenuje se ŽELJKO BARČIĆ JMBG 3006951363501.
PRIVREMENI RAVNATELJ:
- obavlja poslove u svezi s početkom rada i podnoše
njem prijave za upis Dječjeg vrtića u Sudski registar ustar
nova,
'
- upravlja Dječjim vrtićem,
- donosi Statut i druge opće akte Dječjeg vrtića,
•. - zastupa i predstavlja Dječji vrtić,
- pokreće postupak za izbor članova upravnog vijeća i
ravnatelja Dječjeg vrtića,
- obavlja i druge poslove u svezi s početkom rada i
registracijom Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića-je odgojiteljsko vijeće.
Ustrojstvo, djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća
uređuje se Statutom Dječjeg vrtića.
Odgojiteljskim vijećem rukovodi ravnatelj Dječjeg
vrtića, a do njegova izbora privremeni ravnatelj.

Članak 3;

Članak 7.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobra
zba, te skrb o djeci predškolske dobi.
U Dječjem vrtiću ostvarivat će se po dobivenoj sugla
snosti Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
sljedeći programi:

Potreban broj odgajatelja i stručnih suradnika za obav
ljanje predškolskog odgoja i naobrazbe osigurat će se skla
panjem ugovora o radu, a u skladu s mjerilima za broj
odgajatelja i stručnih suradnika koji se utvrđuju Državnim
predškolskim standardom predškolskog odgoja i naobra
zbe.

- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdrav
stvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske
dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te
njihovim mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u
razvoju,
- programi za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina,
-programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi
umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.
Članak 4.

t

, Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje osni
vač. Jednog člana upravnog vijeća osnivač imenuje iz reda
zaposlenih u Dječjem vrtiću.
^
Način i postupak predlaganja i imenovanja člana uprav
nog vijeća iz reda zaposlenih u Dječjem vrtiću uređuje se
Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 5.
Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj
Dječjeg vrtića.
Način izbora i trajanje mandata upravnog vijeća i ravna
telja utvrdit će se Statutom Dječjeg vrtića.
Postupak izbora ravnatelja Dječjeg vrtića pokrenut će
se nakon donošenja Statuta.

Članak 8.
Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osnivač osi
gurava poslovni prostor i opremu preuzimanjem poslovnog
prostora i opreme koju je do sada koristio Dječji vrtić u
sastavu Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab.
O preuzimanju prostora i opreme iz st. 1. ovog članka
između osnivača i Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab,
sačinit će se poseban sporazum.
Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osnivač osi
gurava sredstva u iznosu koji je utvrđen Programom javnih
potreba Grada Raba u predškolstvu za 1998. godinu, usvo
jenim na Gradskom vijeću.
Za obavljanje djelatnosti Dječji vrtić osigurat će sred
stva:
- od osnivača,
- pružanjem usluga korisnicima,
- iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
Pored prostora i opreme za rad, osnivač će Dječjem
vrtiću osigurati i sredstva za:
- materijalne troškove,
- nabavu opreme, sredstva i pomagala nužnih za obav
ljanje djelatnosti,
- plaće djelatnika za obavljanje redovitog programa iz
alineje 1. stavka 1. članka 15. Zakona o predškolstvu od
goja i naobrazbi.
Visinu sredstava iz prethodnog stavka osnivač će osigu
rati u svom Proračunu, a u skladu s mjerilima za osigurava
nje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškol
skom odgoju na području Grada Raba, sve prema odluci
Gradskog vijeća.
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Članak 9.

Članak 1.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvari
dobit, ona će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Dječjeg vrtića. Eventualne dobit Dječjeg vrtića
utvrđivat će se na kraju financijske godine.

Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost osnovne cijene
komunalne naknade.

Članak 10.

Članak 2.
Osnovna cijena komunalne naknade iznosi 0,14 kn/m2.

Osnivač će pokriti eventualni financijski gubitak koji
Dječji vrtić iskaže u redovnom poslovanju.
Članak 11..
Dječji vrtić može stjecati, opterećivati i
kretnine i drugu svoju imovinu do iznosa
kuna.
Za stjecanje, opterećivanje i otuđivanje
druge imovine preko iznosa iz stavka 1. ovog
vrtić mora pribaviti suglasnost osnivača.

otuđivati ne
od 35.000,00
nekretnina i
članka, Dječji

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjivat će se od 01. svibnja 1998. godine.
Klasa: 011-03/98-01/1-02
Ur. broj: 2169-01-98-01/01-13
Rab, 26. ožujka 1998.
POGLAVARSTVO GRADA RABA

Članak 12.
Osnivač se obvezuje:
- da će Dječjem vrtiću redovito osiguravati i doznačivati
svoj dio financijskih sredstava,
- da će Dječjem vrtiću pružiti stručnu i drugu potrebitu
pomoć u obavljanju djelatnosti.
Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- upisivati predškolsku djecu do broja koji odredi osni
vač, odnosno mogućnosti prihvata u odnosu na prostor i
kadrove,
- dva puta godišnje izvjestiti osnivača o radu i poslova
nju, a po potrebi i češće,
- pravodobno izvršavati obveze koje ima u skladu sa
zakonom, općim aktima i odlukama osnivača.
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu prosvjete i športa
radi ocjene njene suglasnosti sa zakonom.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-03/98-01/2-01
Ur. broj: 2169-01-2-98-12
Rab, 9. travnja 1998.
GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
Predsjednik
Nedeljko Poldan, v.r.

12.
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospo
darstvu (»Narodne novine« broj 36/95 i 109/95), te članka
10. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj
5/98), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana
26. ožujka 1998. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini osnovne cijene komunalne naknade

Predsjednik
Poglavarstva
Zdenko Matijević, dipl. iur., v.r.

13.
Na temelju odredbe članka 6. Odluke o mjesnoj samou
pravi (»Službene novine« Županije primorsko-goranske
broj 19/96) i članka 19. Poslovnika Poglavarstva Grada
Raba (»Službene novine« Županije primorsko-goranske
broj 28/94), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj
dana 26. ožujka 1998. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju osnutka mjesnih odbora
I.
1. Utvrđuje se osnutak Mjesnog odbora MUNDANIJE,
s danom 07. studenog 1997. godine, sa sjedištem u Rabu,
Mundanije br. 140.
2. Utvrđuje se osnutak Mjesnog odbora KAMPOR, s
danom 21. studenog 1997. godine, sa sjedištem u Rabu,
Kampor br. 409.
3. Utvrđuje se osnutak Mjesnog odbora RAB, s danom
18. prosinca 1997. godine, sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba br. 2.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-03/98-01/1-01
Ur. broj: 2169-01-98-01/01-13
Rab, 26. ožujka 1998.
POGLAVARSTVO GRADA RABA
Predsjednik
Poglavarstva
Zdenko Matijević, dipl. iur., v.r.

