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Na početku sjednice izmijenjen je Dnevni red na način da je točka 2. predloženog Dnevnog 

reda postala točka 8. istog, a točka 8. je postala točka 2. Dnevnog reda. Tako predloženi Dnevni 

red jednoglasno je usvojen. 

 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto: 

- Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 

u nepunom radnom vremenu) 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo 

 

O D L U K U 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

I. 

 

Objavit će se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na oglasnim pločama i mrežnim stranicama 

Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ustanove za radno mjesto: 

- Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara (zamjena za odsutnu radnicu) 

1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

5. Donošenje izmjena Statuta Dječjeg vrtića More 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Usvajaju se izmjene Statuta Dječjeg vrtića More, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More stupit će na snagu osmog dana  od dana objave na oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića More. 

 

6. Utvrđivanje Prijedloga izmjena Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića 

More, u predloženom tekstu: 

„Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 61. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. 

ožujka 2019. godine) i članka 23. i 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića More (od 15. ožujka 2019.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj 

28. srpnja 2021. godine, donosi prijedlog 
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PRAVILNIKA 

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADNIM MJESTIMA 

DJEČJEG VRTIĆA MORE 

 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića More (od 18. srpnja 2019. godine; Pravilnik o 

izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2020.; u daljnjem 

tekstu: Pravilnik), u članku 5. Pravilnika brišu se riječi: 

“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka 

  - znanje jednog stranog jezika “. 

 

Članak 2. 

U članku 6. Pravilnika brišu se riječi: 

“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka 

  - znanje jednog stranog jezika “. 

 

Članak 3. 

U članku 8. Pravilnika broj „57“ zamjenjuje se brojem „63“.  

U članku 8. brišu se riječi: „- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu 

podataka“. 

 

Članak 4. 

U članku 9. Pravilnika brišu se riječi:“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu 

obradu podataka“. 

 

Članak 5. 

U članku 10. Pravilnika brišu se riječi:  

“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka 

  - znanje jednog stranog jezika “. 

 

Članak 6. 

U članku 11. Pravilnika brišu se riječi:  

“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka 

  - znanje jednog stranog jezika “. 

 

Članak 7. 

U članku 12. Pravilnika brišu se riječi:  

“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka 

  - znanje jednog stranog jezika “. 

 

Članak 8. 

U članku 13. Pravilnika brišu se riječi:“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu 

obradu podataka“. 

 

Članak 9. 

U članku 14. Pravilnika brišu se riječi:“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu 

obradu podataka“. 
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Članak 10. 

U članku 15. Pravilnika brišu se riječi:“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu 

obradu podataka“. 

 

Članak 11. 

U članku 16. Pravilnika brišu se riječi:“- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu 

obradu podataka“. 

 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More stupa na snagu 

osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. 

 

KLASA:  

URBROJ: 

 

 

 

                                                              Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                                                             ____________________________ 

                                                                                               Astrid Massari 

 

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More objavljen je na 

oglasnoj ploči Ustanove dana ___________ 2021. godine i stupit će na snagu dana 

____________ 2021. godine. 

 

 

                                                                                                               v.d. ravnateljice: 

 

                                                                                                         ____________________ 

                                                                                                                  Jasna Crnčić“ 

 

 

II. 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More dostavit 

će se sindikalnom povjereniku sukladno članku 150. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 

93/14, 127/17, 98/19). 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

7. Obavještavanje Upravnog vijeća o prigovoru na odluku po natječaju za zasnivanje 

radnog odnosa na radnom mjestu samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara 

Tajnik Ustanove je obavijestio članove Upravnog vijeća o prigovoru na odluku po natječaju za 

zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalni referent zaštite na radu i zaštite od 

požara te dao na uvid natječajnu dokumentaciju --------------------------- dostavljenu na natječaj 

koji je raspisan dana 2. lipnja 2021. godine i trajao je do 10. lipnja 2021. godine. Uvidom je 

utvrđeno da je natječajna dokumentacija poslana mailom, da prijava na natječaj nije vlastoručno 
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potpisana te da nedostaje uvjerenje o nekažnjavanju s Prekršajnog suda. Slijedom navedenog, 

utvrđeno je da prijava nije udovoljavala formalnim uvjetima natječaja te da ista nije razmatrana. 

 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Utvrđuje se da prijava na natječaj za radno mjesto samostalni referent zaštite na radu i zaštite 

od požara ------------------------------- nije bila vlastoručno potpisana, poslana je mailom, a ne 

poštom, nedostaje u natječajnoj dokumentaciji uvjerenje o nekažnjavanju s Prekršajnog suda te 

da takva nije udovoljavala formalnim uvjetima natječaja i ista nije razmatrana. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

8. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

I. 

Prima se na znanje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 


