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Gradonačelnik je 6. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 Daje se odobrenje za povećanje broja izvršitelja u Dječjem vrtiću Rijeka za radna mjesta 
kako slijedi: 
● Odgojitelj - za 11 izvršitelja, 
● Rehabilitator odgojitelj - za 1 izvršitelja, 
● Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece - za 1 izvršitelja. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Sanje Marušić Baričević 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Dječji vrtić Rijeka, n/r ravnateljice 
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Predmet: Prijedlog zaključka o davanju odobrenja na povećanje broja izvršitelja 

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradili:
Sanja Marušić Baričević
Dječji vrtić Rijeka



Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 42. i 61. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 23. i 24. 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, Pravilnik o radnim mjestima
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka, dok je za svaku promjenu naziva radnih mjesta, opisa 
poslova odnosno broja izvršitelja pojedinog radnog mjesta propisanu Pravilnikom potrebno 
prethodno odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke.

Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Rijeka donijelo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Rijeka dana 23. prosinca 2015. godine, te se isti primijenjuje od 31. prosinca 2015. godine. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine 
zaključkom je utvrdilo potrebu povećanja za 11 izvršitelja na radnom mjestu Odgojitelj, zatim za  
jednog izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator-odgojitelj te za jednog izvršitelja na radnom 
mjestu Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece. 

Potreba za povećanjem broja izvršitelja na radnom mjestu Odgojitelj iskazana je, uz prvom 
redu, zbog otvaranja novih pet odgojni obrazovnih skupina u vrtiću Morčić. Obzirom da je u 
novootvorenim skupinama predviđeno provođenje redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa, 
sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 
broj 63/08 i 90/10), potrebno je za svaku skupinu zaposliti dva odgojitelja s punim radnim 
vremenom, odnosno ukupno 10 odgojitelja.

Nadalje, slijedom zaprimljenih prijava roditelja za upis djece u Dječji vrtić Rijeka u 
pedagoškoj 2017./2018. godini primijećen je trend povećanih potreba roditelja za smještaj djece s 
dijagnosticiranim poremaćajem iz spektra autizma. Kako bi Dječji vrtić Rijeka na ove potrebe 
pravovremeno odgovorio od 1. rujna 2017. godine planira se otvoriti još jedna nova skupina za
smještaj ove djece u Centru predškolskog dogoja Sušak, Podcentru predškolskog odgoja Veseljko. 
Budući da će se u novoj odgojnoj skupini program ostvarivati u cjelodnevnom 10-satnom trajanju  
potrebno je na puno radno vrijeme zaposliti rehabilitatora-odgojitelja, odgojitelja te pomoćnog 
radnika za njegu skrb i pratnju. 

Sukladno odredbi članka 150. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14) Dječji vrtić 
Rijeka zatražio je mišljenje Radničkog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka o predloženim izmjenama i 
dopunama Pravilnika. Radničko vijeće suglasilo se s predloženim.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

                                                                   z a k lj u č k a

           Daje se odobrenje na povećanje broja izvršitelja za radno mjesto:
● Odgojitelj - za 11 izvršitelja
● Rehabilitator odgojitelj - za 1 izvršitelja.
● Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece - za 1 izvršitelja.





O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07 i 94/13), Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića upravno vijeće donosi uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, dok druge opće akte 
ustanove donosi upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom.

Sukladno odredbama članka 42. i 61. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, te članka 23. i 24. 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, Pravilnik o radnim mjestima 
Dječjeg vrtića Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, 
dok je za svaku promjenu naziva radnih mjesta, opisa poslova odnosno broja izvršitelja pojedinog 
radnog mjesta, potrebno zatražiti prethodno odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je 
donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka 23. prosinca 2015. godine temeljem dobivene 
prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je stupio na snagu i primjenjuje se 
od 31. prosinca 2015. godine.

Slijedom zaprimljenih prijava roditelja za upis djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj godini 
2017./2018. godini i ove godine je nažalost primijećen trend povećanih potreba roditelja za upis 
djece s teškoćama u razvoju koji svake pedagoške godine kontinuirano raste. Dječji vrtić Rijeka, 
prateći stručna dostignuća iz područja pedagogije, nastoji što veći broj djece s manjim teškoćama 
integrirati u redovite skupine i time postići uspješniji razvoj ove djece, a u slučajevima gdje to nije 
moguće (veće teškoće), djeca s teškoćama uključuju se u posebne skupine odnosno u skupine u 
kojima se provodi posebni odgojno-obrazovni program. U Dječjem vrtiću Rijeka već niz godina 
postoje četiri ovakve skupine. Tako su u Centru predškolskog odgoja Maestral (Podcentru 
predškolskog odgoja Maestral) oformljene dvije odgojno-obrazovne skupine za djecu s 
poremećajem iz spektra autizma, u Centru predškolskog odgoja Turnić (Podcentru predškolskog 
odgoja Krnjevo) jedna odgojno-obrazovna skupina za djecu s motoričkim oštećenjima te u Centru 
predškolskog odgoja Sušak (Podcentru predškolskog odgoja Veseljko) jedna skupina za djecu 
smanjenih intelektualnih sposobnosti. Na ovogodišnjim su upisima roditelji iskazali povećanu 
potrebu za smještaj djece s dijagnosticiranim poremećajem iz spektra autizma te je stoga, kako bi 
se na ove potrebe pravovremeno odgovorilo, u Centru predškolskog odgoja Sušak (Podcentru 
predškolskog odgoja Veseljko) planirano otvaranje nove skupine za smještaj ove djece od 1. rujna 
2017.  Potreban broj i profil radnika u odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj se ostvaruje poseban 
program za djecu s teškoćama određen je člankom 28. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10).  Budući da će se program 
ostvarivati u cjelodnevnom 10-satnom trajanju, potrebno je u odgojnoj skupini na puno radno 
vrijeme zaposliti troje djelatnika sljedećih profila: edukacijski-rehabilitator, odgojitelj te pomoćni 
radnik za njegu, skrb i pratnju.

Nadalje, poradi otvaranja novih pet odgojno-obrazovnih skupina, a vezano uz gradnju i 
proširenje kapaciteta vrtića Morčić, potrebno je zaposliti odgojitelje koji će u ovim skupinama 
ostvarivati odgojno-obrazovni rad. Broj odgojitelja po odgojno-obrazovnoj skupini s obzirom na 
trajanje programa određen je člankom 28. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe koji za cjelodnevno odnosno 10-satno trajanje programa određuje potrebu za 
zapošljavanjem dva odgojitelja s punim radnim vremenom. Navedeno znači da je potrebno za 10 
izvršitelja povećati dosadašnji broj od 346 odgojitelja. 

Radničko vijeće Dječjeg vrtića Rijeka očitovalo se dana 13. lipnja 2017. godine na način da je 
suglasno sa predloženim izmjenama Pravilnika o radnim mjestima.

Slijedom svega navedenog, predlažemo u Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Rijeka 
izmjenu odnosno povećanje broja izvršitelja u odgovarajućem broju na navedenim radnim 
mjestima.
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