Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97., 107/07. i
94113.) i članka 89. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01.,
60101., 129/05., 109107., 125/08., 36109., 150/11., 144/12., 19113.), povjerenik Vlade RH za Općinu Gundinci
dana 13. ožujka 2015. godine, donosi

1. IZMJENE PLANA
MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
NA PODRUČJU OPĆINE GUNDlNCI
Članak 1.
Općinsko vijeće Općina Gundinci usvojilo je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Gundinci, KLASA:
602-01114-01/8, URBROJ: 2178/05-02114-1 od dana 13. prosinca 2014. godine.
Članak 2.
U članku 3. predmetne Odluke, tekst se mijenja i glasi:
"Na području Općine Gundinci djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić "ZVRK" iz Đakova, čiji je
osnivač privatna osoba, a koja djeluje u objektu zgrade Osnovne škole Augusta Šenoe iz Gundinaca,
Stjepana Radića 3.
Mrežu dječjih vrtića na području Općine Gundinci čini:
Dječji vrtić

Adresa

Smještajni kapacitet

Dječji vrtić
ZVRK
Ulica Katarine Zrinske U
31400 Đakovo

Osnovna škola
"Augusta Šenoe"
Stjepana Radića 3,
35222 Gundinci

20 djece

Članak 3.
U članku 5. predmetne
članka 2. ove Odluke".

Odluke riječi "dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić''

se mijenjaju i glase: "ustanovu iz

Članak 4.
Razlozi donošenja ove Odluke definirani su odredbom iz članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i
Obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94113.), kojom jedinice lokalne samouprave imaju pravo i
obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem
programa predškolskog odgoja i obrazovanja te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.
Također, člankom 14. Predmetnog Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području koja predstavlja pregled organiziranog predškolskog
odgoja i obrazovanja kao i osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. S obzirom da
je Dječji vrtić "Ivana Brlić Mažuranić" iz Slavonskog Broda dostavio Obavijest, Klasa: 601-02/15-01, Urbroj:
2178/01-30-01-15-123 od 04. ožujka 2015. godine, kojom raskida ugovor o realizaciji programa predškole,
Klasa: 601-02/14-01, Urbroj: 2178/01-30-01-14-472 od 15. rujna 2014. godine, sa danom 03. ožujka 2015.
godine, sukladno nastalim okolnostima i uvjetovanom hitnošću za provedbom programa predškole na
području Općine Gundinci, povjerenik Vlade Republike Hrvatske pristupio je izmjeni Plana mreže dječjih
vrtića na području Općine Gundinci, kako je navedeno.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Brodsko- posavske
županije.
KLASA: 602-01/15-01/8
URBROJ: 2178/05-02/15-1
Gundinci, U.ožujka 2015.g.

