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Temeljem čl.26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 

94/13, 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (KLASA: 012-03/20-01/1, UR-

BROJ: 2135-51-05/20-01) te nakon provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vr-

tića Potočić Tuheljski na prijedlog privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski je 

na svojoj 4. sjednici održanoj 11.02.2021. godine jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa 

na radnom mjestu domara 

 

I. Na radno mjesto domara na pola radnog vremena (20 sati tjedno), na neodređeno uz 

probni rad od 90 dana prima se Damir Kovačićek, Ulica Lj. Gaja 22, Tuheljske To-

plice, Tuhelj.  

II. Izabrani kandidat obvezuje se u roku 90 dana od dana zasnivanja radnog odnosa 

dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski potvrdu o polaganju is-

pita za ložača centralnog grijanja.  

III. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi potvrdu o polaganju ispita za ložača centralnog 

grijanja, radni odnos prestaje sljedeći dan nakon isteka roka iz točke II. ove Odluke.   

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 

Natječaj za radno mjesto domara na nepuno radno vrijeme- 1 izvršitelj, bio je raspisan od 

08.01.2021. godine do 16.01.2021. godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom od-

goju i obrazovanju, natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošlja-

vanje i Općine Tuhelj u trajanju od 8 dana.  

Ukupno su se na natječaj javile 3 osobe, od kojih su 2 zadovoljavale uvjete stručne spreme. Oba 

kandidata nemaju položen ispit za ložača centralnog grijanja. Prijavi su oba kandidata priložila 

izjavu da će ispit za ložača centralnog grijanja položiti u traženom roku. Razgovor s kandida-

tima održan je 02.02.2021. godine te je na temelju pristigle dokumentacije i održanih razgovora 

odlučeno kao u izreci. 

Uputa o pravnom lijeku 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mo-

gućnost žalbe. 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Katarina Špetić, mag.iur. 

 


