
DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ 
Pićan 60, 52332 Pićan 

OIB: 33562962067 

Mail: lisnjak@pican.hr 

Tel.: 099/ 494 7905 

 

KLASA: 601-05/21-01/2 

URBROJ: 2144-01-02-21-4 

Pićan, 25.veljače 2021. godine 

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 49. stavka 1. točke 12. Statuta Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 02-01-02-20-5 od 20. listopada 

2020.g.), te na temelju prijedloga Ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan od 

25.02.2021.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na 6. redovnoj(elektronskoj) 

sjednici održanoj dana 25.veljače 2021.g. donosi 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA 

ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA NA NEODREĐENO VRIJEME 

1. Marina Bijonda Brezac iz Kapelice 1A, Labin, magistra pedagogije, prima se na radno 

mjesto pedagoga, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno uz probni rad od 

90 dana. 

2. Radni odnos iz prethodne točke ove Odluke započinje sa danom 01.03.2021. godine, uz 

prethodno sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana. 

3. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine 

Pićan. 

 

Obrazloženje 

          Na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga na neodređeno 

vrijeme – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno, prijavile su se dvije (2) 

kandidatkinje: Marina Bijonda Brezac i Ksenija Fonović . Utvrđeno je da prijava Ksenije 

Fonović ne zadovoljava uvjet natječaja o profilu stručne spreme.  

         Nakon razmatranih prijava i na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan donosi ovu Odluku o odabiru kandidata i 

zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagoga sa kandidatkinjom Marinom Bijonda 

Brezac. 

          Kako sukladno članku 26. stavku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

Upravno vijeće odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, a na prijedlog ravnateljice, tako je 

valjalo odlučiti kao u točki 1. i 2. ove Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

          Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke. 
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                                                             Daniel Stanić, v.r. 
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