
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u ponedjeljak 26. 

srpnja 2021 godine u 10.00 sati u prostorijama Centralnog vrtića 

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Ljiljana Krušelj, Helena Griparić Memić, Vesna Blažina, Danijela 

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

Skira - zapisničar 

ODSUTNI: Borjan Batagelj – opravdani izostanak 

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

  

1. Rješavanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica psiholog/inja – na neodređeno 

radno vrijeme, upražnjeni poslovi     - 1 izvršitelj/ica  

2. Rješavanje natječaja za radno mjesto Stručni suradnik/ica rehabilitator/ica-

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

– 1 izvršitelj/ica 

3. Rješavanje natječaja za radno mjesto Zdravstveni voditelj/ica – zamjena za odsutnog 

radnika         - 1 izvršitelj/ica 

4. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno 

vrijeme, upražnjeni poslovi       - 3 izvršitelja/ice 

5. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika      - 1 izvršitelj/ica 

6. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik/ica – na određeno puno 

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

7. Razno 

 

Sjednicom predsjedava Dalibor Zupičić, predsjednika Upravnog vijeća.  

Predsjednika pozdravlja prisutne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka te daje 

dnevni red na prihvaćanje. Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 1.)  

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

stručni suradnik/ica psiholog/inja – na neodređeno radno vrijeme, upražnjeni poslovi - 1 izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za 

podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su dvije (2) prijave.  

Od dvije (2) pristigle prijave, jedna (1) prijava ne ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, budući nije priložila potpunu potrebnu dokumentaciju. 

Nakon provedene rasprave nije izvršen odabir te je donesena odluka o ponovnom raspisivanju 

natječaja.  

 

AD 2.)  

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

Stručni suradnik/ica rehabilitator/ica-pripravnik/ica - kroz mjeru HZZ-a “Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva” – 1 izvršitelj/ica. 



Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine.  

Za navedeni natječaj nije pristiglo prijava. 

Jednoglasno donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja. 

 

AD 3.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

Zdravstveni voditelj/ica – na određeno radno vrijeme - zamjena za odsutnog radnika - 1 izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine.  

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava koja ne ispunjava uvjete prema Natječaju, 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u 

Dječjem vrtiću budući nije priložena potrebna dokumentacija. 

Jednoglasno donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja. 

 

 

AD 4.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

odgojitelj/ice - 3 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi.  

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine.  

U redovnom roku pristiglo je sedam (7) prijava.  

Od sedam (7) pristiglih prijava, šest (6) prijava ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, budući je priložena potrebna dokumentacija. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos 

1. Rea Radin, Kokoti 1, 52223 Raša  

2. Silvija Stojšić, Šilići 47, Karbune  

3. Snježana Desančić, Presika 22B, 52220 Labin  

Prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 5.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika - 1 izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine. 

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Dvije (2) prijave ispunjavaju uvjete prema Natječaju i Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, budući je priložena potrebna dokumentacija. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos 

 1.  Sanja Živić, Gajmani 31 c, 52341 Žminj  

Prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 6.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

odgojitelj/ica pripravnik/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika - 2 

izvršitelja/ice 



Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 2. srpnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12. srpanj 2021. godine. 

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesena odluka o prijemu kandidatkinje Ilde Mujić 

u radni odnos, te ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik/ica – na 

određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika za jednog (1) izvršitelja/icu. 

 

AD 7.) 

- Ravnateljica Ivana Škopac daje kratak osvrt na stanje u kolektivu, manjak odgojnog, 

administrativnog i tehničkog osoblja, nepotpuni stručni tim, mnogo projekata u realizaciji.  

- Dalibor Zupičić postavlja primarni zadatak Ustanove, upotpunjavanje stručnog tima. 

- Ravnateljica Ivana Škopac daje ideju o uvođenju voditelja objekata koji bi bili podrška 

odgojiteljima, te uvođenje većih obveza za odgajatelje/ice magistre, uz povećanje place za 

iste. 

- Dalibor Zupičić daje prijedlog da se napravi analiza projekata, vidjeti koji se mogu 

izrealizirati, napraviti izračune o izdacima za plaće. 

- Provedena je rasprava o cjepljenju za Covid-19 bolest, stav je  pokušati potaknuti kolektiv 

da se čim više radnika cijepi. 

 

Sjednica završila u 11:00 sati.   

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-39 

Labin,27.08.2021.                                                    

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

Tamara Skira                                                                                      Dalibor Zupičić 

_______________                                                                                  _________________________ 


