
 

 

          
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 601-01/20-01/16  
URBROJ: 2103/01-01-20-4 
Bjelovar, 30. rujna 2020.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti 

na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Bjelovar  
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar i u povodu toga donio 
sljedeći    

 
    
                  ZAKLJUČAK  

 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković. 
 
 

 

         GRADONAČELNIK 
 
                               Dario Hrebak 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport  
 
 
KLASA: 601-01/20-01/16 
URBROJ: 2103/01-02-20-3 

Bjelovar, 23. rujna 2020. 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak  

 
 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika 
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Bjelovar  

 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar, utvrdi ga kao Prijedlog i 
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

 
PROČELNIK 

 
   mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 

 

 

NACRT 
Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97,107/0, 94/13 i 98/19) i članka 31. stavak 
1. točka 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 
1/18 i 1/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__. sjednici održanoj_______ 2020. 
donijelo je 
 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar 
 

Članak 1. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar u tekstu 
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar na 29. sjednici održanoj 20. 
kolovoza 2020. godine.  
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 
 
 
 
KLASA: 601-01/20-01/16 
URBROJ: 2103/01-02-20-2 

Bjelovar, _ . _________ 2020. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

Člankom 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 
10/97, 707/07, 94/13 i 98/19 ) propisano je da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 
osnivača dječjeg vrtića. 

 
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo i sistematizacija poslova radnih mjesta, 

uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, radna mjesta s 
posebnim ovlastima i odgovornostima te druga pitanja od značaja za rad i obavljanje 
poslova koji proizlaze iz djelatnosti Dječjeg vrtića Bjelovar.  

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića Bjelovar osigurava se racionalan i djelotvoran 
rad Dječjeg vrtića Bjelovar u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja, kao javne službe.  

 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar utvrdilo je na 29. sjednici održanoj 20. 

kolovoza 2020. godine Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Bjelovar te ga 27. kolovoza 2020. godine dostavilo na prethodnu suglasnost Gradu 
Bjelovaru kao osnivaču. 

 
Osnovni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Pravilnika:  
 

Sistematiziraju se radna mjesta i broj izvršitelja za trajno obavljanje djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja u područnom odijeljenu Dječjeg vrtića Bjelovar u 
Gudovcu. 

 
U skladu s odredbama Državnih pedagoških standarda predškolskog odgoja o 

naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/18 i 90/10) u područnom odijeljenu u Gudovcu 
predviđena je realizacija odgojno – obrazovnog rada u redovitom 10 – satnom programu za 
djecu rane i predškolske dobi u tri odgojno – obrazovne skupine djece, za 60 – tak djece. 

Za potrebe djece u Dječjem vrtiću Bjelovar u Gudovcu zasnovat će se radni odnos na 
neodređeno radno vrijeme i osigurati financijska sredstva za plaće i naknade za sljedeća 
radna mjesta: 

 
- ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi – 6 izvršitelja, 
- ZDRAVSTEVNI VODITELJ- viša medicinska sestra – 1 izvršitelj, 
- CENTRALNA KUHINJA -pomoćni kuhar – 1 izvršitelj, 
- SERVIR poslovi prehrane djece u područnom odijeljenima (distribucija obroka za 

djecu iz centralne kuhinje) – 1 izvršitelj ,  
- SPREMAČICA - održavanje čistoće prostorija za boravak djece i dr. – 2 izvršitelja, 
- DOMAR KOTLOVNIČAR- radi na dislociranost odijeljena (6) održavanje kotlovnice, 

prijevoz obroka, održavanje vanjskih prostora – 1 izvršitelj. 
 

Sukladno navedenom, molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 
Izradila: 

Ivana Drljača         PROČELNIK 

mr.sc. Milan Mateković 








