
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-3
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskih sredstava
po programima i aktivnostima i izvorima financiranja

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. 

I.

Ovom  odlukom  usvaja  se  Izvješće  o  realizaciji  financijskih  sredstava  po  programima  i
aktivnostima i izvorima financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 

II.

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

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-4
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Proračuna
Dječjeg vrtića Požega za 2018.godinu

I.

Ovom odlukom usvajaju se II. izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića Požega za 2018.
godinu u iznosu od 7.654.184,00.

II.

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

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-5
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Proračuna financijskog plana Dječjeg vrtića Požega

2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

I.

Ovom odlukom usvaja se Proračuna financijskog plana Dječjeg vrtića Požega za 2019.godinu
i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

II.

Ukupan planirani iznos prihoda i rashoda za 2019. godinu  iznosi 7.545.980,00 kuna.
Ukupan  planirani  iznos  za  projekcije  za  2020.  godinu  iznosi  7.545.980,00 kuna. Ukupan
planirani iznos za projekcije za 2021. godinu iznosi  7.545.980,00 kuna.
 

III.

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

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-6
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada
Dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu

2018./2019. 

I.

Ovom odlukom usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Požega za pedagošku
godinu 2017./2019.

II.

Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-7
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Kurikuluma
Dječjeg vrtića Požega za 

pedagošku godinu 2018./2019.

I.

Ovom odlukom usvaja se Kurikulum Dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2018./2019.

II.

Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-8
Požega, 27.09.2018.

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Požega na sjednici održanoj 27.09.2018. 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.  tri odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme 
2. dva odgojitelj/ice na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje. 
Natječaj  se raspisuje na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju
(„Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13.), 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, točka 5.

II.
Natječaj za odgojitelje/ice raspisuje se 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.  i  94./13.),
položen stručni ispit i jedna godina radnog iskustva u struci.

III.

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

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
UPRAVNOG VIJEĆA:
Kristina Turković

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



DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8
Požega
KLASA:112-01/18-01/2
URBROJ:2177/01-9-05-18-1
Požega, 27.09.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i
94./13.), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8,
Požega raspisuje 

NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos 

1. ODGOJITELJ/ICA – 3 izvršitelja/ice –neodređeno – puno radno vrijeme, probni rad tri mjeseca
2. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice – određeno – zamjena za bolovanje –puno radno vrijeme

UVJETI pod 1. i 2.:
- završen preddiplomski sveučilišni studij  ili  stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij

odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima
- jedna godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. hrvatsko državljanstvo
2. zdravstvena  sposobnost  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta  odgojitelja  (dokaz  o

zdravstvenoj  sposobnosti  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta  dostavit  će  izabrani
kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni
odnos)

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

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica),
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
6. potvrda  o  podacima  evidentiranim  u  matičnoj  evidenciji  Hrvatskog  zavoda  za

mirovinsko osiguranje

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.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati  koji  imaju  prava  prednosti  pri  zapošljavanju  pod  jednakim uvjetima  temeljem zakonskih
odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.  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 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 i
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


ROK PRIJAVE:
8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne
prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Natječajna  dokumentacija  neće  se  vraćati.  O  rezultatima  provedenog  natječaja  kandidati  će  biti
obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić Požega
Upravno vijeće



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-9
Požega, 27.09.2018.

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Požega na sjednici održanoj 27.09.2018. 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.  spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
2. spremačica – 1 izvršitelj/ica - određeno vrijeme – zamjena za bolovanje. 
Natječaj  se raspisuje na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju
(„Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13.), točke 9., članka 8. 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, točka 17.

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.  i  94./13.),
osnovna škola te jedna godina radnog iskustva.

III.

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

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
UPRAVNOG VIJEĆA:
Kristina Turković

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



DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8
Požega
KLASA:112-01/18-01/2
URBROJ:2177/01-9-05-18-1
Požega, 27.09.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i
94./13.), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8,
Požega raspisuje 

NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos 

1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelja/ice –neodređeno – puno radno vrijeme, probni rad tri mjeseca 
2. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelja/ice – određeno – zamjena za bolovanje –puno radno vrijeme

UVJETI pod 1. i pod 2.:
1. jedna godina radnog iskustva

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
                     1.   punoljetnost

 2.   hrvatsko državljanstvo
 3.  zdravstvena  sposobnost  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta  spremačice  (dokaz  o
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat
po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos)
4.   radni  odnos  u  dječjem  vrtiću  ne  može  zasnovati  osoba  koja  ima  zapreke  definirane
člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica),
3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
4. elektronički  zapis  o  radno pravnom statusu  (ispis  iz  evidencije  Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje).

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.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

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 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 i
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . 

ROK PRIJAVE:

8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Natječaj za spremačicu“

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne
prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Natječajna  dokumentacija  neće  se  vraćati.  O  rezultatima  provedenog  natječaja  kandidati  će  biti
obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtići Požega
Upravno vijeće



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega     

       
   UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-10
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o planu primanja pripravnika u

Dječji vrtić Požega u 2018.godini

I.

Ovom odlukom Dječji vrtić Požega u 2018. godini planira primiti do četiri 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 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.

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-11
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o davanju u najam/zakup prostora 

Dječjeg vrtića Požega

I.

Sukladno članku 3. Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora
Dječjeg vrtića Požega donosi se Odluka o davanju prostora u najam/zakup Dječjeg vrtića
Požega.

II.

Dječji vrtić Požega u najam/zakup može dati sljedeće prostore;
1. dvorana u Dječjem vrtiću Požega, Rudinska 8, Požega, veličine 146,20 m2

2. dvorana u područnom odjelu „Cvjetna livada“,  Kralja Krešimira 32A, Požega,  veličine
84,30 m2.

III.

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

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
  UPRAVNOG VIJEĆA:
  Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-12
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
cijeni najma/zakupa prostora u

Dječjem vrtiću Požega

I.

Sukladno članku  4.  Pravilnika  o  uvjetima,  kriterijima  i  postupku davanja  u  zakup
prostora Dječjeg vrtića Požega donosi se Odluka o cijeni davanja u zakup/najam dvorane
Dječjeg vrtića Požega u Rudinskoj 8 u Požegi i dvorane područnog odjela „Cvjetna livada“,
Kralja Krešimira 32A u Požegi. Cijena koštanja po terminu korištenja spomenutih dvorana će
iznositi 50,00 kn (slovima:pedesetkuna). 

II.

Cijena  koštanja  po  terminu  korištenja  spomenutih  dvorana  će  iznositi  50,00  kn
(slovima:pedesetkuna). 

III.

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

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
UPRAVNOG VIJEĆA:
Kristina Turković

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:601-02/18-08/7
URBROJ:2177/01-9-05-18-13
Požega, 27. rujna 2018.

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 12. sjednici održanoj,  27. rujna 2018.  godine, donosi

ODLUKU
o članovima Povjerenstva za provedbu natječaja
za najam/zakup prostora Dječjeg vrtića Požega

I.

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora
Dječjeg vrtića Požega donosi se Odluka o članovima Povjerenstva za provedbu natječaja za
najam/zakup prostora Dječjeg vrtića Požega. Članovi Povjerenstva su:

1. Goran Katušić – predsjednik
2. Višnja Sabljak – član
3. Matija Hiršman – član.

II.

Imenovani članovi Povjerenstva provode natječaj za najam/zakup prostora dvorane u Dječjem
vrtiću Požega, Rudinska 8, Požega i dvorane u područnom odjelu „Cvjetna livada“, Kralja
Krešimira 32A, Požega.

III.

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

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
UPRAVNOG VIJEĆA:
Kristina Turković

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




