REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:601-02/21-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-21-3
Požega, 05. veljače 2021.g.
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 43. sjednici održanoj 05.02.2021. godine, donosi
Na

temelju

članka

48.

Statuta

Dječjeg

ODLUKU
o izboru kandidata na temelju raspisanog natječaja
za glavnu medicinsku sestru na neodređeno vrijeme
I.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog natječaja prima se Ivona Vučetić u radni odnos na
neodređeno vrijeme, s probnim radom od tri mjeseca u Dječji vrtić Požega na radno mjesto
glavne medicinske sestre.
II.
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:601-02/21-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-21-4
Požega, 05. veljače 2021.g.
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 43. sjednici održanoj 05.02.2021. godine, donosi
Na

temelju

članka

48.

Statuta

Dječjeg

ODLUKU
o izboru kandidata na temelju raspisanog natječaja
za odgojitelja/icu na određeno vrijeme
I.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog natječaja prima se Ivana Balog u radni odnos na
određeno vrijeme do 31.08.2021.g. zbog povećanog obima posla u Dječji vrtić Požega na
radno mjesto odgojiteljice.
II.
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:601-02/21-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-21-5
Požega, 05. veljače 2021.g.
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 43. sjednici održanoj 05.02.2021. godine, donosi
Na

temelju

članka

48.

Statuta

Dječjeg

ODLUKU
o izboru kandidata na temelju raspisanog natječaja
za spremača/icu na određeno vrijeme
I.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog natječaja prima se Zdenka Kaurinović u radni odnos
na određeno vrijeme (zamjena za radnicu Josipu Jakić) u Dječji vrtić Požega na radno mjesto
spremačice.
II.
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:601-02/21-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-21-6
Požega, 05. veljače 2021.g.
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 43. sjednici održanoj 05.02.2021. godine, donosi
Na

temelju

članka

48.

Statuta

Dječjeg

ODLUKU
o usklađenju bruto plaće sa visinom minimalne bruto plaće
za 2021. godinu
I.
Ovom odlukom se usklađuje bruto plaća pomoćne kuharice 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 zaposlenici Ankici Jakobović dosadašnji koeficijent 0,62 za obavljanje
poslova pomoćne kuharice, 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:601-02/21-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-21-7
Požega, 05. veljače 2021.g.
Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega na
svojoj 15. sjednici održanoj 05.02.2021. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja u okviru POŽEŠKI LIMAČI,
br. Poziva: UP 02.2.08.0023. - Unaprjeđenje usluga za djecu
u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja
I.
Ovom odlukom raspisuje se natječaj za prijam pomoćne kuharice u radni odnos u Dječji vrtić Požega
u okviru projekta POŽEŠKI LIMAČI, br. Poziva: UP 02.2.08.0023. - Unaprjeđenje usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog obrazovanja.
II.
Natječaj se raspisuje na određeno nepuno radno vrijeme do 13. travnja 2021. godine (20 sati tjedno) 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.
Uvjete koje kandidati trebaju ispunjavati su određeni člankom 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13. i 98/19.).
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.

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8
Požega
KLASA:112-01/18-01/4
URBROJ:2177/01-9-05-18-1
Požega 09.02.2021.g.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i
94./13. i 98/19.), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega,
Rudinska 8, Požega raspisuje
NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos
1.

POMOĆNI/A KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno - određeno
do 13. travnja 2021. godine – u sklopu Programa unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i
predškolskog obrazovanja – POŽEŠKI LIMAČI, br. Poziva: UP 02.2.2.08.0023

I. UVJETI:
- osnovna škola
- jedna godina radnog iskustva
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1.
2.

hrvatsko državljanstvo
radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke određene
člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13.)

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica),
3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje,
5. vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13. i
98/19.).

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom
natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku – pribavit će Ustanova po službenoj
dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata, a prije
sklapanja Ugovora o radu.
IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u
prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17.- u nastavku
teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN,
broj: 33/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.- u
nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. - u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim
braniteljima,
dostupne
na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog
zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj
status pripadnika nacionalne manjine.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine
te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje
privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja
za zapošljavanje.
V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave
natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića
Požega na adresu: DJEČJI VRTIĆ POŽEGA, Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Za
natječaj – pomoćna kuharica“.
VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na natječaj.
VIII. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić Požega
Upravno vijeće

