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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 
UPRAVNO VIJEĆE 
VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 7. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 2. lipnja 2016. (četvrtak) s 
početkom u 8.00 sati 

 
 Telefonski su kontaktirani članovi: 

- Ilija Okun, predstavnik Grada, predsjednik Vijeća 
- Natalija Vikert, predstavnica Grada 
- Vesna Zadravec, predstavnica Grada 
- Silvio Pintarić, predstavnik roditelja 
- Đurđica Golik, predstavnica radnika 

 
Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Dnevni red. 
Članove je kontaktirala tajnica Dječjeg vrtića Cipelica.  
 
Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

Dječjeg vrtića Cipelica 
2. Ostala pitanja 
 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica 
 

Tajnica iznosi da bi Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica sadržavala uvjete koje kandidati moraju ispuniti, a to su: da 
je državljanin Republike Hrvatska, uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, da ima najmanje 
5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja, da ispunjava ostale uvjete 
propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ravnatelj će se imenovati na 4 
godine i to na puno radno vrijeme. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 

1. Životopis  
2. Prijedlog plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica u mandatnom razdoblju 2016. 

-2020.  
3. Preslika svjedodžbe odnosno diplome 
4. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno 

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje/preslika radne knjižice 

5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj 
ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997. 

6. Uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja. 
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  Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se prijave na natječaj moraju dostaviti u 
roku 8 dana od dana objave natječaja. 
 Tajnica predlaže objavu natječaja u javnom glasilu Međimurske novine, mrežnim 
stranicama i oglasnim pločama Hrvtskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i 
oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica dana 3. lipnja 2016. O rezultatima izbora kandidati 
se obavještavaju u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave, a nepotpune i 
nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. 
 
 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
Točka 2. Ostala pitanja 
 
 Nitko nije tražio riječ. 
 
 Sjednica je završena u 8.17 sati. 
 
 
KLASA: 003-02/16-01/7 
URBROJ: 2109-100-04-16-01 
Čakovec, 2. lipanj 2016. 
 
 
TAJNICA       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Novak Aleksandra     Ilija Okun 

M.P 
 


