
 
Klasa:112-01/19-02/01. 
Ur.broj:2103/01-16-19-03. 
Bjelovar, 27.rujna 2019 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 46. 
Statuta, članka 16. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića BJELOVAR, na svojoj  15. sjednici održanoj 
dana 27.rujna 2019 donosi  
ODLUKU  
o poništenju dijela natječaja  za radno mjesto 
spremač/spremačica 
I. 
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja-spremač/spremačica  objavljen dana 
26.08.2019, -  godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i 
mrežnoj  stranici vrtića za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 8 mjeseci rad na projektu "Vrtići po želji 
roditelja", prijavljenog na natječaj ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "vrtići za 
skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unaprjeđenje usluga za 
djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz europskog socijalnog fonda, operativnog 
programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 
na način da se u tekstu natječaja mijenja  
I spremač/spremačica 
: „- - 2/dva/dvije /- izvršitelja/ice- u radni odnos na određeno vrijeme- 8 mjeseci-   s polovicom od punog 
radnog vremena, 20-sati tjedno,rad u „poslijepodnevnom radu“/ poslovi održavanja prostora prije početka i  
po završetku programa predškole na dvije lokacije/. 
 i glasi : 
I 
„spremač/spremačica 
- 1 /jedan/jedna/izvršitelj/ica  -u radni odnos na određeno vrijeme  8/ mjeseci,/ s polovicom od punog radnog 
vremena, 20-sati tjedno/ rad u „poslijepodnevnom radu“/ poslovi održavanja prostora prije početka i  po 
završetku programa predškole na jednoj  lokaciji“. 
II. 
Natječaj se poništava u dijelu broja izvršitelja, iz razloga  održavanja obveznog programa predškole „Sigurno u 
školu“ samo na jednoj lokaciji. 
 
III. 
Odluka o poništenju natječaja po ovoj  Odluci  objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama  Dječjeg vrtića Bjelovar, i dostavit će se svim kandidatima po 
natječaju od 26.08.2019 godine. 
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IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
OBRAZLOŽENJE 
U sklopu Projekta „Vrtići po želji roditelja“,  predviđen je i obvezni program predškole, pod nazivom„Sigurno u 
školu“,kojim je predviđena realizacija programa na dvije lokacije, za koje je i objavljen natječaj za radna mjesta 
spremač/ica,2 izvršitelja/ice, po natječaju   od 26.08.2019. 
Obvezni program predškole, pod nazivom„Sigurno u školu“,realizirat će se samo na jednoj lokaciji vrtića za koje 
je predviđeno jedno radno mjesto spremača/ice, s polovicom od punog radnog vremena. 
/Budući da ni nakon ponovljenog natječaja za radna mjesta po  Projektu/odgojitelja,-učitelja razredne nastave 
„Sigurno u školu“/ nisu ispunjeni uvjeti    za provedbu obveznog programa predškole  na dvije lokacije, a time i 
nemogućnost popune radnog mjesta spremača/ice još jednog izvršitelja po natječaju od 26.08./  
 
Slijedom iznijetog Upravno vijeće je riješilo kao u ovoj Odluci. 
 

 
 
 
                                                                                                 Predsjednica Upravnog Vijeća  
                                                                                                 Višnja Biljan,v.r  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


