
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane elektronskim putem s 

početkom od 17. rujna 2021 godine do 20.rujna 2021 godine elektronskim putem.  

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Borjan Batagelj,  Ljiljana Krušelj, Danijela Dobrić, Vesna Blažina, 

Helena Griparić Memić Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara 

Skira - zapisničar 

ODSUTNI:  

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

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

razvoju – na određeno vrijeme 16 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu  

- 1 izvršitelj/ica 

2.  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  

- 4 izvršitelja/ica 

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

razvoju – na određeno vrijeme 20 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu  

- 1 izvršitelj/ica 

 

AD 1.) 

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

vrijeme, 16 sati tjedno za pedagošku 2021/22. godinu jedan (1) izvršitelj/ica je objavljen na 

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

03. rujna 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava kako slijedi:  
Pristigla prijava na navedeni natječaj ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu o predškolskom 

odgoju i obrazovanju, budući je priložena sva dokumentacija.  
Ravnateljica predlaže sljedećeg kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Patricija Bertoša, Katuri 55, 52220 Labin 

Prijedlog kandidata prihvaćen. 

 

 

AD 2.) 

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

vrijeme, 12 sati tjedno za pedagošku 2021/22. godinu četiri (4) izvršitelja/ice je objavljen na 

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

03. rujna 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Od tri (3) pristigle prijave, dvije (2) kandidatkinje ispunjavaju uvjete prema Natječaju i Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile svu dokumentaciju.  

Ravnateljica predlaže sljedeće kandidate za prijem u radni odnos: 

1. Ibadete Tomanjik, Nedešćina 235, 52231 Nedešćina 

2. Karmen Galinović, Presika 38, 52220 Labin 

Prijedlog kandidata prihvaćen.  

 

 

 



AD 3.) 

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

vrijeme, 20 sati tjedno za pedagošku 2021/22. godinu jedan (1) izvršitelj/ica je objavljen na 

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

03. rujna 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristiglo je pet  (5) prijava.  

Od pet (5) pristiglih prijava, četiri (4) prijave su valjane, ispunjavaju uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući je priložena svu dokumentaciju.  

Ravnateljica predlaže sljedećeg kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Adisa Zulić Gubeljić, M.Vlačića 4, 52220 Labin 

Prijedlog kandidata prihvaćen. 

 

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-49 

Labin,28.09.2021. 

 

                                                       

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

  Tamara Skira                                                                                      DaliborZupičić  

 

_______________                                                                                  _________________________ 


