
 
- prijedlog - 

 
 
 
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
5/18, 1/20 i 1/21), a nastavno na dostavljeni prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
“Rapčići” Žminj, Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj __. rujna 
2021. godine donijelo je slijedeću  

 
 
 
 

Odluku o davanju suglasnosti  
na Pravilnik o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
Dječjeg vrtića “Rapčići” 

 
 
 

   I.   
Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj. 
 

   II.   
Sastavni dio ove Odluke čini tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj. 
 

   III.   
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
 
 
KLASA:  
Urbroj: 2171/04-01-21- 
Žminj, __. rujna 2021. 
 
 
           PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                            Sara Mužina   
 

 



 

Na osnovi članka 40. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19.), odredbi Pravilnika o vrsti stručne 
spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem 
vrtiću (NN 133/97) te članka 10 stavka 1., članka 18., članka 21. i članka 88. Statuta 
Dječjeg vrtića Rapčići, Žminj, Upravno vijeće, a nakon prethodne  suglasnosti osnivača-
Općine Žminj KLASA: ___________, UR.BROJ: ___________ od  ___.2021. (u daljnjem 
tekstu osnivač), na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donosi 
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU 

 I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA RAPČIĆI   
 
 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj, od 
05.01.2008. godine (dalje u tekstu: „Pravilnik“) u članku 17., dijelu III. Poslovi 
zdravstvene zaštite i prehrane djece, u točki 1.2. broj izvršitelja za radno mjesto 
medicinske sestre umjesto 0,1 mijenja se i sada glasi „1 izvršitelj, 8 sati tjedno“.  
 

Članak 2. 
 
(1) U Pravilniku, u članku 17., dijelu IV. Poslovi njege, odgoja i zaštite djece, u točki 1.2. 
broj izvršitelja za radno mjesto „odgojitelj“ umjesto 6 mijenja se i sada glasi „8 izvršitelja, 
na puno radno vrijeme“.  
(2) U Pravilniku, u članku 17., dijelu IV. Poslovi njege, odgoja i zaštite djece, u točki 2.2. 
broj izvršitelja za radno mjesto „odgojitelj u jaslicama“ umjesto 2 mijenja se i sada glasi 
„5 izvršitelja, na puno radno vrijeme“.  
 

Članak 3. 
 
(1) U Pravilniku, u članku 17., dijelu V. Poslovi prehrane djece, točka 1. Kuharica 
mijenja se i glasi: „Glavna kuharica“, s time da u točki 1.1. Opis poslova i zadaća - 
Glavna kuharica, ostaje nepromijenjen. 
(2) U Pravilniku, u članku 17., dijelu V. Poslovi prehrane djece, dodaje se točka 2. 
„Pomoćna kuharica“, s opisom posla u točki 2.1. Opis poslova i zadaća - Pomoćna 
kuharica:  

- prema uputama glavne kuharice sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju, 
- prema uputama glavne kuharice vrši pomoćne poslovi u pripremanju hrane, 
- prema danim uputama glavne kuharice obavlja sve pomoćne poslove u 

preuzimanju, čišćenju i pripremanju namirnica,  
- prema uputama glavne kuharice obavlja sve pomoćne poslove vezane uz kuhanje i 

dovršavanje jela,  
- obavlja pomoćne poslove vezano uz serviranje jela i posuđa, 
- pomaže kod raspoređivanja obroka po odgojnih skupinama, 
- razvozi pripremljena jela i dovozi posuđe na pranje, 



- pere i dezinficira posuđe i pribor za jelo, 
- pere i dezinficira prostor kuhinje, 
- posprema sav otpad hrane u prostor namijenjen u tu svrhu, 
- vodi evidenciju prema mjerama HACCAP sustava 
- obavlja i ostale poslove prema nalogu glavne kuharice, zdravstvene voditeljice i 

ravnatelja. 
Dodaje se točka 2.2. broj izvršitelja za radno mjesto „pomoćni kuhar“ i glasi „1 izvršitelj, 
na puno radno vrijeme“.  
 

Članak 4. 
 
U Pravilniku, u članku 17., dijelu VI. Pomoćni poslovi, u točki 2.2. broj izvršitelja za radno 
mjesto „spremačica“ umjesto 1,5 mijenja se i sada glasi „3,5 izvršitelja“. 
 

Članak 5. 

U članku 17. dijelu VI. Pomoćni poslovi, u točki 3. u opis poslova radnog mjesta 
„Knjigovođa“ dodaje se nova alineja „obavlja poslove administrativnog tajnika i ekonoma“ 
te se broj izvršitelja za obavljanje poslova „knjigovođa“ umjesto 0,5 mijenja i sada glasi:  
„1 izvršitelj, 30 sati tjedno“.  

Članak 6. 

U preostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Rapčići“ Žminj od 05.01.2008. ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu. 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj 
ploči Dječjeg vrtića „Rapčići“. 

 
KLASA:003-06/21-01/9 
UR.BROJ:2171/04-54-26-21-4 
Žminj, 2021. 
 
                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                               

                                                                                     ________________     
Kristijan Benčić dipl.oec.                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj objavljen je dana ______.2021. i stupio je na snagu dana 
______. 2021. godine. 
 

                                                                                                                            
RAVNATELJICA   

                                                                                         _______________ 
Nevia Jedrejčić 


