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Zaključci s 55. sjednice Upravnog  vijeća održane dana 29. lipnja 2021. godine 

 
AD 1 
 
Zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. svibnja 2021. godine jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD 2 
 
1. Donosi se odluka o izboru Juraja Brlića, magistra kineziologije za prijem u radni odnos voditelja kinezioloških 

aktivnosti na neodređeno puno radno vrijeme. 
2. Kandidat zadovoljava uvjete natječaja i ima iskustvo rada s predškolskom djecom. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranim kandidatom s početkom rada od 01. rujna 2021. 

godine uz uvjet probnog rada. 
 

AD 3 
 
1. Donosi se odluka o izboru Vjekoslava Novaka, za radno mjesto domara-ložača na određeno radno vrijeme, 

zamjena za bolovanje. 
2. Kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju kao hrvatski branitelj i uputit će se na dodatno 

osposobljavanje za rukovanje kotlovskim postrojenjem. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranim kandidatom. 
 
AD 4 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o izboru Adriane Marte Sadak na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme 

od jedne pedagoške godine za rad s djetetom s teškoćama u razvoju. 
2. Kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja, a ugovor o radu sklopit će se sukladno članku 28. stavak 1. i 2. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju u svojstvu pripravnika. 
3. Zadužuje se ravnateljica da s izabranom kandidatkinjom sklopi ugovor o radu. 
 
AD 5 

 
1. Donosi se Odluka o prestanku ugovora o radu radnice Ana-Marije Freiberger. 
2. Zadužuje se ravnateljica za provedbu svih pravnih radnji vezanih za prestanak radnog odnosa imenovane radnice.  
 
 AD 6 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja M/Ž–1 

izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme. 
2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne 

spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje u trajanju 
od 8 dana od dana objave. 

 
AD 7 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno radno mjesto ekonoma (m/ž) na određeno 

puno radno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta. 
2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne 

spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje u trajanju 
od 8 dana od dana objave. 
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AD 8 
 

1. Prihvaćase prijedlog ravnateljice o raspisivanju naječaja za radno mjesto odgojitelja, 2 izvršitelja/izvršiteljice na 
određeno puno radno vrijeme od jedne pedagoške godine za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 

2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne 
spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje u trajanju 
od 8 dana od dana objave. 

 
AD 9 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno 

vrijeme. 
2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne 

spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje u trajanju 
od 8 dana od dana objave. 

 
AD 10 
 
Pod točkom 10. nije bilo tema za raspravu. 
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