
Na temelju članka 26. stavka 7., a u svezi s člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Pravilnika o 

radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 

2167/02-54-44-02/17-4, I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, 

URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 

27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 35. sjednici održanoj 20.08.2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

 

I. Morena Vuleta iz Poreča, Drečevac 37 c, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, s 

5 mjeseci i 16 dana radnog staža u struci, prima se na radno mjesto odgojitelj-pripravnik na 

određeno puno radno vrijeme zaključno s danom 27.02.2021. godine.  

II. Radnica je dužna u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža iz točke I. 

ove Odluke položiti stručni ispit odnosno najkasnije do 26.02.2022. godine.  

III. Radni odnos na radno mjesto odgojitelj će nakon isteka pripravničkog staža iz točke 

I. ove Odluke trajati do povratka djelatnice s bolovanja i rodiljnog dopusta, a najkasnije do 

26.02.2022. godine.  

IV. Radni odnos iz Točke I. ove Odluke započinje sa danom 01.09.2020. godine, uz 

prethodno sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica – 2 izvršitelja/ice 

- pripravnice na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta i do 

povratka radnice s duljeg bolovanja. prijavilo se 9 (devet) kandidata.  

Utvrđeno je da je od ukupno 9 (devet) zaprimljenih prijava, 8 (osam) prijava koje ne 

ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a 1 (jedna) prijava ispunjava sve formalne uvjete.  

Člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da odgojitelj i 

stručni suradnik koji se prvi put zapošljava kao odgojitelj, odnosno stručni suradnik u dječjem 

vrtiću zasniva radni odnos kao pripravnik, te da pripravnički staž traje godinu dana. Stavkom 

3. istog članka propisano je da nakon obavljenoga pripravničkog staža pripravnik polaže stručni 

ispit, a stavkom 4. istog članka da je pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine 

dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću. 

Utvrđeno je da će kandidatkinja na dan 31.8.2020. imati ukupno 6 mjeseci i 3 dana radnog staža 

u struci, slijedom čega ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa kao pripravnik.  

Nakon razmatranih prijava i na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar donijelo je Odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 

kandidatkinjom Morenom Vuleta.  



Kako sukladno članku 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

Upravno vijeće odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, a na prijedlog ravnateljice valjalo je 

odlučiti kao u Točki I. i Točki II. ove Odluke.  

 

KLASA: 112-01/20-01/11  

URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-13 

Vrsar-Orsera, 20.08.2020.  
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