REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/08
URBROJ: 2197/03-04-17-2
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske
Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g.
donijelo je sljedeću

O D L U K U
Verificira se zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak
održane dana 18.01.2018. g.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Zbirka akata
2. Prilog zapisnika
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/08
URBROJ: 2197/03-04-18-3
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske
Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g.
donijelo je sljedeću

O D L U K U
Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak
održane dana 31.01.2018. g.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Zbirka akata
2. Prilog zapisnika
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/09
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN
br.124/14), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i Izvješća Komisije
za popis imovine i obveza, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 31.
sjednici održanoj 06.03.2018. g. donijelo je sljedeću

O D L U K U
1. Prihvaća se Izvješće Komisije za popis imovine i obveza Dječjeg vrtića Maslačak
Krapinske Toplice, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Izvješće je sastavni dio ove
Odluke.
2. Odobrava se otpis potraživanja od roditelja, za bivše korisnike programa dječjeg vrtića u
ukupnom iznosu od 31,76 kuna i isknjiženje osnovnog sredstva prema prijedlogu ravnateljice
Dječjeg vrtića uz dokumentaciju o zbrinjavanju u vrijednosti od 0,00 kuna, kako slijedi:
•

Otpis potraživanja od roditelja za bivše korisnike programa Dječjeg vrtića:
1. Š.N. – 0,26 kuna
2. Z.V. – 0,50 kuna
3. Č.F. – 1,00 kuna
4. J.K. – 30,00 kuna

•

Isknjiženje sljedećeg osnovnog sredstva:
Nabavna vrijednost Ispravak vrijednosti

1. Zamrzivač LTH 3001

2.000,00 kn

2.000,00 kn

Knjigovodstvena vrijednost

0,00 kn

Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort
Dostaviti:
1. D.V. Maslačak, n/p ravnateljice
2. Računovodstvo
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/10
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Maslačak na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g., donijelo je sljedeću

O D L U K U
1. Donosi se Odluka o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske
Toplice za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se rezultat poslovanja Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice za 2017.
godinu 63.253,39 kuna.
3. Višak prihoda poslovanja ostvaren je djelomično neutrošenim sredstvima iz 2016. g.
4. Višak prihoda će se raspodijeliti sukladno provedbi završetka obračuna programa
stručnog osposobljavanja te na utrošak nabave opreme za proces redovnog poslovanja
u 2018. godini.
Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Općina Krapinske Toplice
2. D.V. Maslačak, n/p ravnatelja,
računovodstvo
3. Zbirka akata
4. Prilog zapisnika
5. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/11
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i
94/13.), članka 44. stavak 1. točka 1. al. 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske
Toplice, članka 17. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak i odgovarajućih odredbi
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, nakon provedenog i
okončanog postupka natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 31. sjednici
održanoj 06.03.2018. g., donijelo je sljedeću

O D L U K U
1. VALERIJA BRATKOVIĆ, Antuna Mihanovića 18, Krapinske Toplice, OIB:
89208306745, stručna sprema - VŠS - odgojiteljica predškolske djece s položenim stručnim
ispitom, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, s danom
23.03.2018. g. u Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Vrtić), na radno
mjesto odgojiteljice.
2. Za obavljanje poslova iz točke 1. ove odluke određuje se probni rad od šest (6)
mjeseci.
3. Probni rad će pratiti ravnateljica Vrtića.
4. Ugovor o radu o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme s imenovanom iz
točke 1. ove Odluke sklopiti će ravnateljica Vrtića.
5. Ukoliko rad imenovane u Vrtiću u vrijeme trajanja probnog rada bude ocijenjen
negativnom ocjenom, odnosno ukoliko ne zadovolji na radu, Ugovor o radu će se otkazati
bez ikakvih dodatnih obavještenja ili obrazloženja.
Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort
Dostaviti:
1. DV Maslačak, n/p ravnatelja,
2. Valerija Bratković, Antuna Mihanovića 18, Krapinske Toplice
3. Kadrovska evidencija
4. Prilog zapisnika
5. Zbirka akata
6. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/12
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, članka 8. i 13.
Pravilnika o radu, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Maslačak i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g., donijelo
je sljedeću

O D L U K U
1. Poništava se prethodno raspisan i objavljen natječaj za radno mjesto Odgojitelja djece
rane i predškolske dobi, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),
za školsku godinu 2017./2018., do 31.08.2018. g.; zbog povećanog opsega posla
zamjena zbog sporazumnog otkaza prethodne radnice, objavljen na web stranici i
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje dana 14.02.2018. g. zaključno do 22.02.2018. g.
2. Tekst poništenog natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Objava na web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Maslačak
2. DV Maslačak, n/p ravnateljice
3. Zbirka akata,
4. Prilog zapisnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 8. i
13. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto
ODGOJITELJ - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati
tjedno) za školsku godinu 2017./2018., do 31.08.2018. g. zbog povećanog opsega
posla.
UVJET:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
odgovarajuće vrste
- položen stručni ispit
- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
- probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
- dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena
preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Domovnicu (izvornik ili preslika)
- Rodni list (presliku)
- Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su
primjenjivi na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na
natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u
prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim
uvjetima
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od
prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8
dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na
adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice,
u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – puno
radno vrijeme“.
Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima
obaviti usmeni razgovor.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava
formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/13
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, članka 8. i 13.
Pravilnika o radu, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Maslačak i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g., donijelo
je sljedeću

O D L U K U
1. Ponovno raspisivanje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za
obavljanje poslova:
• Odgojitelja djece rane i predškolske dobi, 1 izvršitelj na određeno, puno radno
vrijeme (40 sati tjedno), za školsku godinu 2017./2018., do 31.08.2018. g.;
zbog povećanog opsega posla zamjena zbog sporazumnog otkaza prethodne
radnice.
3. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića.
4. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
5. Tekst natječaja sastavni je dio ovog Zaključka

Predsjednica Upravnog vijeća
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Objava na web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Maslačak
2. DV Maslačak, n/p ravnateljice
3. Zbirka akata,
4. Prilog zapisnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 8. i
13. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto
ODGOJITELJ - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati
tjedno) za školsku godinu 2017./2018., do 31.08.2018. g. zbog povećanog opsega
posla.
UVJET:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
odgovarajuće vrste
- položen stručni ispit
- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
- probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
- dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena
preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Domovnicu (izvornik ili preslika)
- Rodni list (presliku)
- Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su
primjenjivi na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na
natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u
prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim
uvjetima
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od
prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8
dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na
adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice,
u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – puno
radno vrijeme“.
Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima
obaviti usmeni razgovor.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava
formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/14
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, članka 8. i 13.
Pravilnika o radu, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Maslačak i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g., donijelo
je sljedeću

O D L U K U
1. Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje
poslova:
• Odgojitelja djece rane i predškolske dobi, 1 izvršitelj na određeno, puno
radno vrijeme (40 sati tjedno); zamjena za bolovanje privremeno odsutne
radnice
2. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića.
3. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4. Tekst natječaja sastavni je dio ovog Zaključka.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Objava na web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Maslačak
2. DV Maslačak, n/p ravnateljice
3. Zbirka akata,
4. Prilog zapisnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 8. i
13. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto
ODGOJITELJ - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati
tjedno), zamjena za bolovanje privremeno odsutne radnice
UVJET:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
odgovarajuće vrste
- položen stručni ispit
- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
- probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
- dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena
preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Domovnicu (izvornik ili preslika)
- Rodni list (presliku)
- Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su
primjenjivi na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na
natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u
prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim
uvjetima
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od
prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8
dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na
adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice,
u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – puno
radno vrijeme“.
Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima
obaviti usmeni razgovor.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava
formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-04/18-01/15
URBROJ: 2197/03-04-18-1
Krapinske Toplice, 06.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, članka 8. i 13.
Pravilnika o radu, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Maslačak i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 31. sjednici održanoj 06.03.2018. g., donijelo
je sljedeću
O D L U K U
1. Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje
poslova:
• Odgojitelja djece rane i predškolske dobi, 1 izvršitelj na određeno vrijeme,
nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), za poslove asistenta za dijete s
teškoćom u razvoju do 31.08.2018. g.
2. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića.
3. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4. Tekst natječaja sastavni je dio ovog Zaključka.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Dubravka Fort

Dostaviti:
1. Objava na web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Maslačak
2. DV Maslačak, n/p ravnateljice
3. Zbirka akata,
4. Prilog zapisnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,
107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 8. i
13. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto
ASISTENT ZA DIJETE S TEŠKOĆOM U RAZVOJU - 1 izvršitelj – odgojitelj
djece rane i predškolske dobi, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati
tjedno) do 31.08.2018. g.
UVJET:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
odgovarajuće vrste
- položen stručni ispit
- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
- probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
- dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena
preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Domovnicu (izvornik ili preslika)
- Rodni list (presliku)
- Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su
primjenjivi na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na
natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u
prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim
uvjetima
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od
prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8
dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na
adresu poslano poštom: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34,
Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za asistenta – nepuno
radno vrijeme“.
Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima
obaviti usmeni razgovor.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava
formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE

