
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/21-08/1
URBROJ:2177/01-9-05-21-4
Požega, 21. siječnja 2021.g.

Na temelju članka 48. Statuta  Dječjeg vrtića  Požega,  KLASA:012-03/1/-01,
URBROJ:2177/01-9-05-18-1 od 08.01.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega na
svojoj 42. sjednici održanoj, 21. siječnja 2021.  godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prijam radnika u radni odnos

I.
Ovom odlukom raspisuje se natječaj za prijam radnika u radni odnos:
1.  glavna  medicinska  sestra/glavni  medicinski  tehničar  na  puno  neodređeno  vrijeme  –  1
izvršitelj/ica, 
2.  odgojitelj/ica  na  puno  određeno  vrijeme  –  1  izvršitelj/ica  (povećan  obim  poslova,  do
31.08.2021.)
3. spremač/ica na puno određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica (zamjena za komplikacije u svezi
trudnoće i porođaja).
Natječaj  se raspisuje na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju
(„Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. , 94./13 i 98/19.), točke 1., članka 2. Pravilnika o vrsti
stručne  spreme  stručnih  djelatnika  te  vrsti  i  stupnju  stručne  spreme  ostalih  djelatnika  u
dječjem  vrtiću,  („Narodne  novine“,  br.  133/97.)  i  članka  23.  Pravilnika  o  unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Požega.

II.
Natječaj  se  raspisuje  na  mrežnim  stranicama  i  oglasnim  pločama  Hrvatskog  zavoda  za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjeti  koje  kandidati  trebaju  ispunjavati  su  određeni  člankom  24.,25.  i  26.  Zakona  o
predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. , 94./13. i 98/19),
položen stručni ispit i jedna godina radnog iskustva u struci.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
   prim.dr.sc. Drago Gašpar

DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku Grada Požege,  
2. Upravnom  odjelu za samoupravu Grad Požega, 
3. Pismohrani.



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/21-08/1
URBROJ:2177/01-9-05-21-5
Požega, 21. siječnja 2021.g.

Na temelju članka 48. Statuta  Dječjeg vrtića  Požega,  KLASA:012-03/1/-01,
URBROJ:2177/01-9-05-18-1 od 08.01.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega na
svojoj 42. sjednici održanoj, 21 siječnja 2021.  godine, donosi

 ODLUKU
o planu primanja pripravnika u

Dječji vrtić Požega u 2021.godini

I.

Ovom odlukom Dječji vrtić Požega u 2021. godini planira primiti do tri pripravnika.
Plan  primanja  pripravnika  odnosi  se  na  radno  mjesto  odgojitelj,  određen  u  Unutarnjem
ustrojstvu  i  načinu  rada  Dječjeg  vrtića  Požega,  sistematizaciji  radnih  mjesta  pod  rednim
brojem 5 (sveučilišni diplomski studij, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik
odgojiteljske struke odnosno više stručne spreme prema ranijem sustavu školovanja).

II.

Na  ovu  odluku  Dječji  vrtić  Požega,  prije  objave  natječaja,  dužan  je  zatražiti  prethodnu
suglasnost osnivača Grada Požege.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja prethodne suglasnosti osnivača Grada Požege i
objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
  prim.dr.sc. Drago Gašpar

DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku Grada Požege,  
2. Upravnom  odjelu za samoupravu Grad Požega, 
3. Pismohrani. 



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/21-08/1
URBROJ:2177/01-9-05-21-6
Požega, 21. siječnja 2021.g.         .

Na temelju članka 48. Statuta  Dječjeg vrtića  Požega,  KLASA:012-03/1/-01,
URBROJ:2177/01-9-05-18-1 od 08.01.2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega na
svojoj 42. sjednici održanoj,  21. siječnja 2021.  godine, donosi

ODLUKU
o usklađenju bruto plaće sa visinom minimalne bruto plaće 

za 2021. godinu

I.

Ovom odlukom se usklađuje bruto plaća spremačica  u Dječjem vrtiću Požega sa visinom
minimalne bruto plaće za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske  o visini
minimalne plaće za 2021. godinu, („Narodne novine“, br. 119/20)  . 

II.

Ovom Odlukom zaposlenicama Antoniji Šarić, Željki Lučan, Marijani Jelavić, Andreji Ćosić,
Dariji  Grljušić,  Ružici  Holik  i  Milevi  Konjarik  dosadašnji  koeficijet  0,62  za  obavljanje
poslova spremačice, zamjenjuje se koeficijentom 0,66 na osnovicu od 6.496,88 kuna.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
   prim.dr.sc. Drago Gašpar

DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku Grada Požege  
2. Upravnom  odjelu za samoupravu Grad Požega 
3. Pismohrani.


