
Temeljem odredbe članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/19) i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće  Dječjeg vrtića 
Balončica, Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 19.03.2021., uz prethodnu suglasnost  
Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli (KLASA:601-01/13-01/12, URBROJ:2214/02-01-21-5 
od dana 18.02.2021.) donijelo je   
 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli od dana 20.11.2014.  

(KLASA:023-01-14-02-4,URBROJ:2214-02-02-14-1) 

 

                                                             Članak 1. 

Članak 3., stavak 1. mijenja se te nakon izmjene i dopune glasi: 

 Djelatnost Vrtića obavlja se u prostorijama Vrtića na adresi u Humu na Sutli 156,Hum na 

Sutli.  

Dječji vrtić „Balončica“ svoju djelatnost obavlja i posluje i u podružnici: 

 - Dječji vrtić Balončica- Podružnica „Prišlin“, na adresi Prišlin 1, Hum na Sutli i nema pravnu 

osobnost 

                                                              Članak 2. 

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi: 

Dječjim vrtićem Balončica -Podružnica „Prišlin“, na adresi Prišlin 1, Hum na Sutli upravlja 

voditelj Podružnice.  

Voditelj Podružnice organizira djelatnost i poslovanje Podružnice na adresi Prišlin 1, u skladu 

s dogovorom i uputama ravnatelja Dječjeg vrtića te je odgovoran za poslovanje – Podružnice 

„Prišlin“ 

                                                           Članak 3. 

U članku 16. , u tabeli 2. mijenja se broj odgojitelja iz 11 izvršitelja u 14 izvršitelja na puno 

radno vrijeme. 

-u tabeli 3. mijenja se broj radnih sati administrativno-računovodstvenog radnika iz 4 sata 

dnevno ( 20 sati tjedno) u 6 sati dnevno( 30 sati tjedno). 

-u tabeli 5.  dodaje se novi stavak koji glasi : pomoćni radnik (kuhinja), NNS, osnovna škola, 

puno radno  vrijeme ( 1 izvršitelj) 

- u tabeli 5.kod naziva radnog mjesta dodaje se vrsta i razina obrazovanja KV - broj izvršitelja 

1. 

 



Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Dječjeg vrtića 

Balončica Hum na sutli. 

 

KLASA: 023-01-21-02-4 

URBROJ:2214-02-02-21-1 

Hum na Sutli,19.03.2021. 

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA: 

                                                                                          __________________ 

        SNJEŽANA BRAČUN 

                                                       

 

 

 


