
Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19), članka 

129. Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 23/18, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20) i članka 

43. Statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Malešnica“, Zagreb, A. 

T. Mimare 34 (u daljnjem tekstu: poslodavac), a nakon savjetovanja sa sindikalnim 

povjerenikom, na 24. sjednici održanoj dana 30.01.2020. donosi  

 

 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 

 

 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Malešnica“ KLASA: 601-02/15-02/01, 

URBROJ:251-617-15-1 od 03.12.2015. (dalje u tekstu: Pravilnik)  u članku 65. mijenja se 

stavak 2. i isti ispravno glasi: 

      „Za odobreni broj i strukturu radnika kojima se plaća osigurava iz sredstava proračuna 

Grada Zagreba utvrđuje se osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u bruto iznosu od 

4.272,31 kuna, a ista se primjenjuje od 01. siječnja 2020. godine.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 78. mijenja se stavak 2. Pravilnika i isti ispravno glasi: 

 „Regres za korištenje godišnjeg odmora do 31.ožujka 2020. godine iznosi 1.250,00 kn.“   

 

Članak 3. 

 

U članku  81. mijenja se stavak 4. Pravilnika i isti ispravno glasi: 

„U slučajevima smrti radnika iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, obitelj radnika do 31. 

ožujka 2020. godine ima pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa i troškove pogreba u 

visini stvarnih troškova pogreba, ali najviše do visine dviju prosječnih mjesečnih neto plaća 

isplaćenih po radniku u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne 

godine.“ 

 

Članak 4. 

 

U članku 82. mijenja se stavak 2. Pravilnika i isti ispravno glasi: 

„U slučajevima smrti člana obitelji radnika iz stavka 1. ovoga članka, do 31. ožujka 

2020. godine radniku pripada pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa.“ 

   

Članak 5. 

 

U članku 84. mijenja se stavak 4. Pravilnika i isti ispravno glasi: 

„Do 31. ožujka 2020. godine neće se primjenjivati odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga 

članka.“ 

 

Članak 6. 

 

U članku 86. mijenja se stavak 2. Pravilnika i isti ispravno glasi: 
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„Do 31. ožujka 2020. godine neće se primjenjivati odredbe stavka 1. ovoga članka.“ 

 

Članak 7. 

 

 U članku 94. mijenja se stavak 3. Pravilnika i isti ispravno glasi: 

„Jubilarna nagrada radnicima za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 godina 

ukupnog rada u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno njihovim pravnim 

prethodnicima iz stavka 1. ovoga članka, do 31. ožujka 2020. isplaćuje se u visini neoporezivih 

iznosa.“ 

 

              Članak 8. 

        

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama 

poslodavca. 

      Ovaj Pravilnik se dostavlja  sindikalnom povjereniku. 

 

 

KLASA: 601-02/20-02/03 

URBROJ: 251-617-04-20-1 

Zagreb, 30.01.2020.                                  

 

 

       PREDSJEDNICA 

          UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

 

         ______________________ 

                                                                                                           Sara Pavić 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnim pločama poslodavca dana 31.01.2020. te je stupio na 

snagu dana 08.02.2020. 

 

         

                                                                                                    RAVNATELJICA: 

 

 

        __________________________ 

          Jadranka Palac Filipović, prof. 

 

 

 

Ovaj Pravilnik dostavljen je sindikalnom povjereniku dana 28.01.2020. godine. 

 

 

 

                    SINDIKALNI POVJERENIK: 

 

 

                __________________________ 

                                          Jasminka Beroš   


