
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 

Omladinska 14 

51550 Mali Lošinj 

U Malom Lošinju, 29. svibnja 2019. 

 

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG  

VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ  

 KLASA: 601-02/19-05/01  URBROJ: 2213-23-06-19-8, od 26. travnja 2019. 
 

Zaključak 1. 

Članovi Upravnog vijeća upoznati su s obavljenim nadzorom prosvjetne inspekcije u Dječjem vrtiću 

Cvrčak, Mali Lošinj dana 18. veljače 2019. kao i dostavljenim Rješenjem od dana 4. travnja 2019., 

KLASA: UP/I-600-04/19-01/00025, URBROJ: 533-07-19-0003. 

Zaključak 2. 

Prema utvrđenoj obvezi iz Rješenja prosvjetne inspekcije od dana 4. travnja 2019., KLASA: UP/I-

600-04/19-01/00025, URBROJ: 533-07-19-0003. utvrđuje se tekst Prijedloga pravilnika o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načina rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj te se isti 

sukladno članku 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 

10/97,107/07, 94/13) dostavlja na prethodnu suglasnost osnivaču, Gradu Malom Lošinju. 

U navedenom tekstu Prijedloga pravilnika, briše se tekst „ 1 godina radnog iskustva“ u članku 24. 

stavak 2. točka u točkama:  3.1., (radno mjesto tajnika) 3.2. (radno mjesto voditelja računovodstva), 

3.3. (radno mjesto administrativno-računovodstvenog radnika), 4.1. (radno mjesto glavne kuharice), 

4.2. (radno mjesto kuharice), 4.4. (radno mjesto radnika na održavanju ( vozač, kotlovničar, domar))  

i 4.5. (za radno mjesto radnika na održavanju (domar, vozač). 

Zaključak 3. 

Na natječaj objavljen (na oglasnim pločama i mrežnoj stranici Vrtića kao i na oglasnim pločama i 

mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) dana 3. travnja 2019., na rok od osam dana, za 

radna mjesta odgojitelja predškolske djece, dva (2) izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme i tri 

(3) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutne djelatnice, pristiglo je 

pravovremeno sedam prijava.  

Za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme nije primljen niti jedan kandidat budući ne 

ispunjavaju tražene uvjete natječaja, ali su na navedena radna mjesta primljeni kandidati na 

određeno puno radno vrijeme najduže do 31. kolovoza 2019. 

Za radna mjesta na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutne odgojiteljice predškolske djece 

primljena su tri kandidata, ali najduže do 31. kolovoza 2019., također iz istog razloga jer ne 

ispunjavanja uvjeta natječaja.  

Ugovor o radu se sklapa na određeno puno radno vrijeme, najduže do 31. kolovoza 2019., sukladno 

članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

10/97, 107/07, 94/13) sa sljedećim kandidatima: Monikom Miočić, Karlom Jovanov, Anom Bodiš, 

Natalijom Antunović i Tjašom Andrenšek. 

 

Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 

    

Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 

Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 
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