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Temeljem odredbi članaka 26. i 27. Zakona o radu (NN br. 93/2014), te odredbi članaka 47. i 64. Statuta 

„DJEČJEG VRTIĆA CALIMERO“, sa sjedištem u Splitu, Vrazova 31, upisanog u registar Trgovačkog 

suda u Splitu, u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 060080651, OIB 59044812369, (u 

daljnjem tekstu: Poslodavac), upravno vijeće Poslodavca uz suglasnost osnivača Poslodavca, dana 01. 

veljače 2015. donosi sljedeću 

 

ODLUKU  

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU 

ustrojbene jedinice Split 
 

Članak 1. 

1.1. Ovom Odlukom mijenjaju se odredbe Pravilnika o radu ustrojbene jedinice Split od dana 03. prosinca 

2012. godine. 

 

Članak 2. 

2.1. Odredba članka 72. Pravilnika o radu ustrojbene jedinice Split od dana 03. prosinca 2012.g. mijenja se, te 

ista sada glasi: 

  

 „U slučaju odsutnosti s posla zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u razdoblju 

u kojem je naknadu plaće dužan isplaćivati Poslodavac iz svojih sredstava, Radniku pripada pravo na naknadu plaće 

u iznosu od 70% osnovice za naknadu plaće koju čini prosječni iznos plaće koja je Radniku isplaćena u posljednjih 

šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj po osnovi kojeg se isplaćuje naknada plaće, s tim da mjesečni 

iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može biti niži od 25% od proračunske osnovice.  

 

 Ukoliko se propisima kojima se uređuje područje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja, poveća 

minimalan iznos osnovice za naknadu plaće na način da isti bude veći od iznosa navedenog u stavku 1. ovog članka, 

Radniku će se u razdoblju u kojem je naknadu plaće dužan isplaćivati Poslodavac iz svojih sredstava isplaćivati 

minimalna naknada plaće utvrđena propisima kojima se uređuje područje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja“. 

 

Članak 3. 

3.1. Sve odredbe Pravilnika o radu ustrojbene jedinice Split od dana 03. prosinca 2012.g. koje nisu u 

protivnosti ovoj Odluci, ostaju neizmijenjene i primjenjuju se u cijelosti. 

 

3.2. Ova Odluka i pročišćeni tekst Pravilnika o radu ustrojbene jedinice Split objavit će se na oglasnoj ploči u 

ustrojbenoj jedinici Poslodavca u Splitu, na dan donošenja - 01. veljače 2015.g. 

 

3.3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom osam dana od dana objave na oglasnoj ploči u ustrojbenoj 

jedinici Poslodavca u Splitu.  

 

  Dječji vrtić CALIMERO 

po predsjedniku upravnog vijeća 

 

 


