
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

 

 

ZAKLJUČCI 

 

s 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane od četvrtak 01. srpnja 

2021. godine do petka 02. srpnja 2021. godine elektronskim putem. 

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Borjan Batagelj, : Helena Griparić Memić, Ljiljana Krušelj, Danijela 

Dobrić, Goran Jovanović, Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara 

Skira - zapisničar 

ODSUTNI: Vesna Blažina Hatić – opravdani izostanak 

 

Sjednicom predsjedava g. Dalibor Zupičić, predsjednik Upravnog vijeća (dalje: Predsjednik). 

Predsjednik je pozdravio prisutne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 

Istaknuo je da su svi članovi i članice Vijeća dobili poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno 

vrijeme, upražnjeni poslovi       - 3 izvršitelja/ice 

2. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika     - 1 izvršitelj/ica 

3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnika/ice – na određeno 

puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika   - 2 izvršitelja/ice 

4. Raspisivanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica psiholog/inja – na 

neodređeno radno vrijeme, upražnjeni poslovi   - 1 izvršitelj/ica 

5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica rehabilitator/ica – 

pripravnik/ica – kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

 – 1 izvršitelj-ica 

6. Raspisivanje natječaja za radno mjesto Zdravstveni voditelj/ica – zamjena za odsutnog 

radnika         – 1 izvršitelj-ica 

 

AD 1.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, 

upražnjeni poslovi  - 3 izvršitelja/ice jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 2.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika - 1 izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 3.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnika/ice – na određeno puno radno 

vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika - 2 izvršitelja/ice jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 4.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica psiholog/inja – na neodređeno 

radno vrijeme, upražnjeni poslovi - 1 izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

 

 



AD 5.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica rehabilitator/ica – pripravnik/ica – 

kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ - 1 izvršitelj/ica jednoglasno 

prihvaćeno. 

 

AD 6.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto Zdravstveni voditelj/ica – zamjena za odsutnog radnika 

- 1 izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-37 

Labin,27.08.2021. 

 

  

                                                        

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

  Tamara Skira                                                                                      DaliborZupičić 

_______________                                                                                  _________________________ 


