
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 50. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u četvrtak 05. 

studenog 2021 godine u 09.30 sati u prostorijama Centralnog vrtića 

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Ljiljana Krušelj, Danijela Dobrić, Borjan Batagelj, Marina Licul Huskić, 

Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara Skira - zapisničar 

ODSUTNI: Helena Griparić Memić, Vesna Blažina (opravdani izostanci) 

 

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 48. sjednice  Upravnog vijeća  

2. Prihvaćanje zapisnika sa 49. sjednice  Upravnog vijeća 

3. Verificiranje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ kao predstavnika 

roditelja -  korisnika usluga  

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

za duže odsustvo radnika      - 2 izvršitelja/ice 

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

– 1 izvršitelj/ica  

6. Rješavanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u 

razvoju – na određeno vrijeme 12 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu  

         - 2 izvršitelja/ice 

7. Prijedlog financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labina za 2022. 

godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

- razmatranje i prihvaćanje 

8.  Sigurnosno-zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin 

- razmatranje i prihvaćanje 

9. 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.)  

Zapisnik sa 48. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.)  

Zapisnik sa 49. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen 

 

AD 3.) 

Ravnateljica Ivana Škopac uvidom u ispravu verificira novoizabranog člana Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, gospođu Marinu Licul Huskić.  

 

AD 4.) 

Natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže 

odsustvo radnika - 2 izvršitelja/ice objavljen je na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-

a Labin, službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 6. listopada 

2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 14. listopad 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su dvije (2) prijave.  



Od dvije (2) pristigle prijave, jedna (1) prijava ne udovoljava uvjetima prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos:  

1. Andrea Bastijanić, Županići 16, 52231 Nedešćina 

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 5.) 

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

– jedan (1) izvršitelj/ica objavljen je na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 6. listopada 2021. 

godine. Rok za podnošenje prijava bio je 14. listopad 2021. godine.  

Za navedeni natječaj nije pristiglo prijava. 

Predlaže se ponovno raspisivanje natječaja. 

 Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 6.) 

Natječaja  za radno mjesto Pomagač/ica za dijete s teškoćama u razvoju na određeno radno 

vrijeme, 12 sati tjedno za pedagošku 2021/22. godinu  - dva (2) izvršitelja/ica objavljen je na 

mrežnim stranicama HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg vrtića, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 

06. listopada 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 14. listopad  2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

  Sve  tri (3) prijave ispunjavaju uvjete prema Natječaju i Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju.  

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Rafaela Blažina, Vinež 37/b, 52220 Labin 

2. Erika Paliska, Vinež 33c , 52220 Labin 

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

  

AD 7.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže Prijedlog financijskog plana proračuna  

Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

Prihodi i primici Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“za 2022. godinu planirani su  u iznosu od 

12.793.190,00 kn. 

Rashodi i izdaci Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 

12.793.190,00  kn. 

Po završetku izlaganja Prijedlog financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića  

„PjerinaVerbanac“ Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. Godinu jednoglasno 

prihvaćen. 

 

AD 8.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže Sigurnosno-zaštitni i preventivni 

program Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.  

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin 

jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 9.) 

- Ravnateljica Ivana Škopac obavještava potrebu ponovnog raspisivanja natječaja za prijem u 

radni odnos  Stručni suradnik/ica rehabilitator/ica – pripravnik/ica – kroz mjeru HZZ-a 



„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“  - jedan (1) izvršitelj/ica. Jednoglasno 

prihvaćeno raspisivanje natječaja. 

-  Ravnateljica Ivana Škopac obavještava potrebu ponovnog raspisivanja natječaja za 

zdravstvenog voditelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi - jedan (1) 

izvršitelj/ica. Jednoglasno prihvaćeno raspisivanje natječaja. 

 

Sjednica je završila u 15:40 sati.   

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-61 

Labin,28.10.2021.                                                    

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

Tamara Skira                                                                                      Dalibor Zupičić  

 

_______________                                                                                  _________________________ 


