
Na temelju članka 40., stavak 3. i članka 41., stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), odredbi Zakona o radu 

(„Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 19. i 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički 

jaglac“, a uz prethodnu suglasnost osnivača Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 

svojoj 25. sjednici održanoj 28.listopada.2020. donijelo je 

 

          IZMJENE  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ 

 

     Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, 

KLASA: 601-04/20-02/05, URBROJ: 2137-104-04-20-3 od 20. svibnja 2020. godine 

 (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članak 111. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„ Ako je radnik odsutan s rada zbog bolovanja prvih 42 dana, odnosno za invalide rada, prvih 

7 dana, pripada mu naknada  u visini 70% bruto plaće.“ 

 

U istom članku  stavak 3. mijenja se i glasi:  

 

„Ako je radnik odsutan s rada zbog bolovanja  43 dana i duže, odnosno za invalide rada 8 

dana i duže, pripada mu naknada plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju. 

 

     Članak 2. 

 

Članak 115. stavak 5.Pravilnika mijenja  se i glasi: 

 

„Naknada troškova prijevoza ne isplaćuje se radniku za vrijeme;  

− korištenja godišnjeg odmora,  

− bolovanja 

− rodiljnog dopusta 

− plaćenog dopusta,  

− državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,  

− prekida rada do kojeg je došlo bez njegove krivnje,  

− obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje ga je uputio dječji 

vrtić, osim ako se isto ne održava na radnom mjestu 

− bilo kojeg drugog razloga, kad radnik nije prisutan na radnom mjestu 

 

            

Članak 3. 

 

Članak 121.stavak 1. mijenja se i glasi:  

 

„ Prigodom blagdana Svetog Nikole mogu se sukladno proračunskim mogućnostima, isplatiti 

sredstva za poklon ili osigurati prigodan poklon djeci radnika dječjeg vrtića starosti do 10 

godina. Visina neto iznosa sredstava za poklon djeci radnika dječjeg vrtića određuje se 

sukladno propisima do visine iznosa za koji se ne plaća porez na dohodak.“ 

     

 

 



Članak 4. 

 

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu od 1.studenog.2020., a objavit će se na 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 

 

 

KLASA: 601-04/20-02/12 

URBROJ:2137-104-04-20-1 

Kalnik, 28.listopad.2020 

         Predsjednik      

Josip Štragelj 

 



LIFE KALNIK d.o.o. za usluge 

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 

OIB:60025624044 

MBS: 070143348 

Kalnik,26.listopada.2020

. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, 
broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, 

Posl.br. OU — 182/2016-1 od 10. kolovoza 2016. godine, Skupština trgovačkog društva LIFE 
KALNIK d.o.o., kao Osnivač ustanove Dječji vrtić „Kalnički jaglac”, dana 26. listopada 2020. 

godine donosi 

ODLUKU o davanju suglasnosti 
za donošenje 

Izmjena  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Kalnički jaglac” 

1. 

Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac” daje se suglasnost za donošenje 

Izmjena  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac”, 

KLASA: 601-04/20-02/05, URBROJ: 2137-104-04-20-3 od 20. svibnja 2020. godine, u 

predloženom tekstu. 
2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića „Kalnički jaglac” na daljnje postupanje. 

 

       SKUPŠTINA DRUŠTVA 

       Mladen Kešer bacc.ing.agr. 

  

   

   


