
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u petak 27. kolovoza 

2021 godine u 12.00 sati u prostorijama Centralnog vrtića 

 

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

Blažina, Danijela Dobrić, Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara 

Skira - zapisničar 

ODSUTNI: Goran Jovanović 

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 42. sjednice  Upravnog vijeća  

2. Prihvaćanje zapisnika sa 43. sjednice  Upravnog vijeća  

3. Prihvaćanje zapisnika sa 44. sjednice  Upravnog vijeća  

4. Prihvaćanje zapisnika sa 45. sjednice  Upravnog vijeća  

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

radno vrijeme, upražnjeni poslovi     - 1 izvršitelj/ica 

6. Rješavanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica rehabilitator/ica – 

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

 – 1 izvršitelj-ica 

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

radnika         – 1 izvršitelj-ica 

8. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnika/ice – na određeno puno 

radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika    - 1 izvršitelja/ice 

9. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 

2020/2021. godinu – razmatranje i prihvaćanje 

10. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin  

- razmatranje i donošenje 

11.  Polugodišnje Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina 

Verbanac“ Labin – razmatranje i prihvaćanje 

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

vrijeme         - 4 izvršitelja/ice 

13. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na neodređeno puno radno 

vrijeme         - 1 izvršitelj/ica 

14. Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar/ica servir/ka – na neodređeno 

puno radno vrijeme        - 1 izvršitelj/ica 

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

zamjena za duže odsustvo radnika      - 2 izvršitelja/ice 

16. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika      - 2 izvršitelja/ice 

17. Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s 

teškoćama u razvoju – na određeno vrijeme, za pedagošku 2021/2022 godinu 

18. 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 42. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.)  

Zapisnik sa 43. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen 

 

AD 3.) 

Zapisnik sa 44. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen 

 

AD 4.) 

Zapisnik sa 45. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen 

 

AD 5.) 

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 Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 10. kolovoza 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 18. kolovoza 2021. 

godine.  

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava.  

Kandidatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, budući je priložila potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos 

 1.  Daniela filinić, Rastočine 4, 51000 Rijeka  

Prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 6.) 

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, 10. kolovoza 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 18. kolovoz 2021. godine.  

Za navedeni natječaj nije pristiglo prijava. 

Nakon provedene rasprave donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja. 

 

AD 7.) 

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, 10. kolovoza 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 18. kolovoz 2021. godine. 

U redovnom roku  pristigle su tri (3) prijave.  

Od tri (3) pristigle prijave, jedna (1) prijava - kandidatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući je priložila potrebnu dokumentaciju. 

Dvije (2) prijave-kandidatkinje ne ispunjavaju uvjet stručne spreme budući im je stečeno 

zvanje medicinska sestra/tehničar SSS. 

Kandidatkinja koja udovoljava uvjetima Natječaja odustala je od natječaja budući je natječaj na 

određeno radno vrijeme. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos kao nestručna zamjena: 

1. Danijela Vitasović Križanac, Valmade 27b, 52100 Pula 

Prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen. 



AD 8.) 

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  

- 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, 10. kolovoza 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 18. kolovozj 2021. 

godine. 

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Od tri (3) pristigle prijave, jedna (1) prijava - kandidatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući je priložila potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Korina Muškardin, Vozilići 23a, 52234 Plomin. 

Prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 9.) 

Ravnateljica Ivana Škopac prezentira Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ 

Labin za pedagošku 2020/2021 godinu ističući novine u pedagoškoj 2020./2021. godini.  

Po završetku izlaganja provedena je rasprava. Predsjednik Dalibor Zupičić dao je na usvajanje 

Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2020/2021 godinu koje je 

jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 10.) 

Ravnateljica Ivana Škopac obrazlaže Prve izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pjerina Verbanac“ Labin za 2021 godinu.  

Financijski plan Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za 2021.godinu zajedno sa projekcijama 

usvojen je na sjednici Upravnog vijeća  21.12.2020. Navedenim dokumentom visina proračuna za 

2021. godinu utvrđena je u iznosu od 11.746.900,00 kuna.  Zakonom o proračunu (N.N. broj 87/08 

,136/12 i 15/15) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja financijskog plana  ako se tijekom 

proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena 

gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog 

plana. Financijski plan se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i 

dopunama financijskog plana  prema postupku za donošenje financijskog plana. Prema Izvještaju o 

financijskom poslovanju za 2020.godinu. rezultat poslovanja prema izvorima financiranja mora se 

uvrstiti u financijski plan za 2021 godinu. 

Po završetku izlaganja Predsjednik daje na usvajanje Prve izmjene i dopune financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2020. Godinu koje su jednoglasno prihvaćene. 

 

AD 11.) 

Ravnateljica Ivana Škopac obrazlaže Polugodišnje Financijsko izvješće o izvršenju proračuna 

Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2021 godinu.  

Po završetku izlaganja provedena je rasprava, te je Polugodišnje Financijsko izvješće o 

izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2021 godinu jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 12.) 

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

upražnjeni poslovi - 4 izvršitelja/ice jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 13.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na neodređeno puno radno vrijeme, - 1 

izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 



AD 14.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar/ica-servirka/ice – na neodređeno puno 

radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 15.) 

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

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

 

AD 16.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na određeno puno radno vrijeme, 

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

 

AD 17.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u 

razvoju – na određeno vrijeme, za pedagošku 2021/2022 godinu i to za: 

1. pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – na određeno nepuno radno 

vrijeme, 12 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu – 4 izvršitelja/ice 

2. pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – na određeno nepuno radno 

vrijeme, 16 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu – 1 izvršitelj/ica 

3. pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – na određeno nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu – 1 izvršitelj/ica 

Raspisivanje jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 18.) 

- povučeno je pitanje ljetnog rada, tj. da se ne radi cijela godina nego da se zadnji tjedan u 

kolovozu bude zatvoreno zbog nemogućnosti uređivanja i čišćenja soba. 

- Borjan Batagelj se dotiče odlaska odgojiteljice za asistenta, te da se još odgojiteljica javilo na 

natječaje za rad asistenta u školama 

- Sindikalni povjerenik Ivana Nikić ističe kako je kolektiv jako nezadovoljan, plaće radnika su 

male, tehničko osoblje radi za minimalnu plaću. Povela se rasprava o plaćama, velikim 

obvezama radnik, malom broju zaposlenika u administraciji, stručnom timu, tehničkom osoblju 

 

Sjednica završila u 13:40 sati.   

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-48 

Labin,28.09.2021.                                                    

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

Tamara Skira                                                                                      Dalibor Zupičić 

_______________                                                                                  _________________________ 


