
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
     Dječji vrtić „Gumbek“ 
              Beletinec                                                               
  Ulica Stjepana Radića 77 
         42 214 Sveti Ilija 
 

KLASA:601-04/22-05 

URBROJ:2186-193-01-22-02          

Beletinec, 19.10.2022. godine 

 

Na temelju članka 26. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), članka 48. Statuta Dječjeg 

vrtića „Gumbek“ i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Gumbek“ (KLASA: 406-01/21-

01/01URBROJ: 2186/08-193-02-21-2) na 21. sjednici održanoj 19.10.2022. godine Upravno 

vijeće donosi 

 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Gumbek“ 

 

Članak 1.  

 

U članku 19. dodaje se drugi stavak koji glasi: „Odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici u dječjem vrtiću 
koji imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, mogu iz opravdanih razloga, koje utvrđuju upravna 
vijeća dječjih vrtića, u drugom dječjem vrtiću zasnovati radni odnos bez natječaja.“ 
 

Članak 2. 

 

U članku 30. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Rok iz stavka 3. ovoga članka u slučaju privremene 
nesposobnosti pripravnika za rad, korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za 
onoliko vremena koliko je trajala njegova privremena nesposobnost za rad, odnosno korištenje rodiljnog, 
roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, a kada pripravnik nije mogao pristupiti polaganju ispita zbog izvanrednih 
okolnosti koje su uzrokovale odgodu propisanog roka za polaganje ispita, do prvog roka određenog za polaganje 
stručnog ispita.  
 Odgojitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva može obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit i bez 
zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o stručnom osposobljavanju.  
Osoba koja se zapošljava na mjestu stručnoga suradnika ili odgojitelja, a koja je položila stručni ispit u sustavu 
odgoja i obrazovanja ili izvan njega, obvezna je položiti razlikovni dio stručnog ispita pri čemu nema status 
pripravnika. 
Osoba iz članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  koja nije položila stručni ispit za 
učitelja dužna je položiti stručni ispit za odgojitelja u roku od godinu dana od stjecanja kvalifikacije za odgojitelja 
sukladno odredbama ovoga Zakona. 
Način i uvjete polaganja stručnog ispita, kao i program pripravničkog staža propisuje ministar nadležan za 
obrazovanje.“ 
 



Članak 3. 

 

U članku 96. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Odgojno-obrazovnim radnicima te ostalim radnicima kojima se 

tijekom radnog staža u dječjem vrtiću naruši psihofizičko stanje do te mjere da bitno smanjuje njihovu radnu 

sposobnost upućuje se na liječnički pregled.  

        Odluku o upućivanju na liječnički pregled donosi upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.  

        Odgojno-obrazovnim radnicima te ostalim radnicima koji odbiju izvršiti odluku iz stavka 6. ovoga članka 

prestaje radni odnos u dječjem vrtiću izvanrednim otkazom ugovora o radu.  

        Ako se stručnim nalazom nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije medicine rada potvrdi da je 

radna sposobnost odgojno-obrazovnog radnika ili ostalih radnika bitno narušena, otkazat će mu se ugovor o radu 

i istodobno, ako postoji mogućnost, predložiti sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom 

izmijenjenog ugovora), i to za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, a koji moraju, što je više moguće, 

odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.“   

 

Članak 4. 

 

Ovaj Prijedlog izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnim 

stranicama Dječjeg vrtića „Gumbek“. 

 

                         
Predsjednik upravnog vijeća 

                                                                                                       Zdravko Ostroški, dipl.ing. 
 

 
_______________________ 

 
 

 

 

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Gumbek“ objavljene su na oglasnoj 

ploči Vrtića dana 20.10.2022. i stupa na snagu dana 20.10.2022. 

 


