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Upravno vijeće na 26. sjednici održanoj 01.04.2019. godine donijelo je slijedeći: 

 

 

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prijedlog promjene broja izvršitelja na radno mjesto spremačica. U Dječjem vrtiću smo imali  

1 izvršitelja zaposlenog na puno radno vrijeme. Prijedlog Upravnog vijeća  je da se doda još 1 

izvršitelj na  ½ radnog vremena. Ujedno se traži i odobrenje za zapošljavanje 1 izvršitelja na ½ 

radnog vremena za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme i prosljeđuje se radi 

dobivanja prethodnog odobrenja Načelniku općine Oriovac, sukladno članku 11. Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“. 

2. Prijedlog dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica 

Oriovac“ . U članku 11. Pravilnika traži se dopuna  radnog mjesta „Pomoćni kuhar“,  1 

izvršitelj na ½ radnog vremena. 

3. Po dobivenom prethodnom odobrenju načelnika općine Oriovac, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Ivančica Oriovac“ donijet će  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ i raspisati natečaj za 

radno mjesto spremačica – 1 izvršitelj na ½ radnog vremena.  

 

 

 

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća  

        Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

 

        Hemen Anica 
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O b r a z l o ž e n j e 

 

Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13), Statutu dječjeg vrtića i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića, odluku o promjeni broja izvršitelja na pojedinim radnim mjestima donosi Upravno 

vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića, dok druge opće akte ustanove donosi Upravno 

vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom. 

Sukladno odredbama članka 50. i 67. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, te članka 6. i 11. 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, odluke donosi 

Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, dok je za svaku promjenu naziva radnih mjesta, opisa poslova 

odnosno broja izvršitelja pojedinog radnog mjesta, potrebno zatražiti prethodno odobrenje Načelnika 

općine Oriovac. 

Pravilnik je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 10. ožujka 2016. godine. 

Pravilnik je stupio na snagu i primjenjuje se od 10. ožujka 2016. godine. 

1. 

1.1. Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na 

području općine Oriovac. Vrtić ima uspostavljen sustav cenralne kuhinje u kojoj se  pripremaju obroci 

za vrtić. 

U rujnu 2018. godine u vrtić je upisano 72 djece. Za razliku od 2016. godine kada je u vrtiću bilo 58 

djece upisano. Radi se o povećanju odgojno obrazovnih skupina i većem obuhvatu djece u Dječjem 

vrtiću „Ivančica Oriovac“ .  

U skupinama se  provodi Redoviti programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u 10-satnom trajanju i 5-6 satnom trajanju. 

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 

90/10) u članku 38. sadrži mjerila za broj pomoćnog osoblja po odgojno-obrazovnoj skupini. 

S obzirom na povećani broj djece u vrtiću i povećanja obima posla potrebno je zaposliti još jednu 

spremačicu na ½ radnog vremena na neodređeno vrijeme.  

1.2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića nije sadržavao radno mjesto 

Pomoćnog kuhara. S obzirom da unutar ustanove Dječjeg vrtića spremačica ima završenu SSS 

ugostiteljskog smijera, unutar ustanove ne bi bilo potrebno zaposliti novog djelatnika. U slučaju vaše 

pozitivne odluke djelatnica Bionda Josipa koja je zaposlena na radnom mjestu spremačice u punom 

radnom vremenu, rješenjem uz njezinu suglasnost bi bila raspoređena ½ radnog vremena na radno 

mjesto spremačice na kojem je i dosada radila, a ½ radnog vremena bi radila na radnom mjestu 

pomoćne kuharice.  

Slijedom navedenog, predlažemo  izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načina rada 

Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ u dopuni izvršitelja pomoćni kuhar - 1 izvršitelj ½ radnog vremena. 

I u članku 11. Pravilnika koji se odnosi na radno mjesto „Spremačica“ da se broj izvršitelja promijeni 

sa 1 izvršitelj na 1 ½ izvršitelj.  

Po dobivenom prethodnom odobrenju načelnika općine Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Ivančica Oriovac“ donijeti će  izmjene Pravilnika o unutranjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  

vrtića „Ivančica Oriovac“ i raspisati natječaj za radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj na ½ radnog 

vremena neodređeno vrijeme.  

Upravno vijeće na sjednici održanoj 01.04.2019. godine svojom odlukom i u prilogu vama 

dostavljenim zaključkom je utvrdilo potrebu promjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ u vidu radnog mjesta pomoćni kuhar i potrebu  povećanja broja  
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izvršitelja na radnom mjestu spremačica. Slijedom svega navedenog predlaže se Načelniku Općine 

Oriovac davanje prethodnog odobrenja na predložene izmjene u odnosu na broj izvršitelja na radnom  

mjestu Spremačica i radnom mjestu Pomoćni kuhar sukladno članku 11. Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.  


