
 

DJEČJI VRTIĆ "SUNCE"                                            

 ZADAR  VESLAČKA 1                                                                  

 KLASA : 601 -05/21-01/04                                                             

URBROJ : 2198/01-39-04-21-1 

Zadar,21.04.2021. 

 

               Poziv za 51.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, koja će 

se održati u ponedjeljak  26.04.2021. u 13:00 sati u prizemlju Dječjeg vrtića „Sunce“, 

Područni objekt „Ciciban“, Zadar, Veslačka 1.  

DNEVNI RED: 

1.Usvajanje zapisnika sa: 

-49. sjednice Upravnog vijeća održane 24.04.2021. godine i 

-50. sjednice Upravnog vijeća održane 09.04.2021. telefonskim putem.                                         

2.Donošenje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću „Sunce“ Zadar 

3. Donošenje odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Sunce“ Zadar za pedagošku godinu 
2021./2022.  
  
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja  putem web stranica i oglasne ploče 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranice i Oglasne ploče  Dječjeg vrtića 
„Sunce“  za radno mjesto:  
         -spremačice m/ž na neodređeno vrijeme- upražnjeni poslovi - puna norma 
                                                                           -jedan izvršitelj m/ž 
                     
5.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja putem  web stranica i  oglasne ploče 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te web stranice i Oglasne ploče  Dječjeg vrtića 
„Sunce“,   radi održivosti projekta Mreža ZaDar-mreža inovativnih vrtića po mjeri 
djece i roditelja , prema suglasnosti Grada Zadra Upravnog odjela za odgoj i školstvo 
 ( KLASA:601-01/19-01/04,URBROJ:2198/01-11-21-36 od 19.02.2021.) na određeno 
vrijeme do 31.08.2021. godine , za radna mjesta :    

-  DESET (10 )ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE m/ž na puno radno 
vrijeme  

- JEDNOG (1) VOZAČA-MAJSTORA m/ž na pola radnog vremena 
- JEDNOG (1) KUHARA m/ž na pola radnog vremena 
- ČETIRI (4) POMOĆNA KUHARA (SERVIRKE) m/ž na pola radnog vremena 
- TRI (3) SPREMAČICE m/ž na pola radnog vremena 

 



6. Donošenje odluke o isplati radnici otpremnine  radi odlaska u mirovinu  u visini 
šest (6) prosječnih plaća u R Hrvatskoj u posljednja tri mjeseca  ( temeljem članaka 
66. Kolektivnog ugovora  )    
              
7.Donošenje odluke o isplati naknade radnici  radi bolovanja duljeg od 90 dana ( 

temeljem članka 67. stavka 1.alineje 3 Kolektivnog ugovora) 

8.Razno. 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

                                                       ANITA RADETIĆ dipl.oec. 


