
1 
 

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A  
 

s 6. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 25. kolovoza 2020. (utorak) s 

početkom u 10:00 sati 

 

 

 Telefonski su kontaktirani članovi: 

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja 

5. Sanja Solak, predstavnica radnika 

 

 

Članove je kontaktirala ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Dnevni red. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Donošenje odluke o obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“ (materijal u prilogu);  

2. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa- rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po 

Vašoj mjeri „(materijal u prilogu); 

 

Točka 1. Donošenje odluke o obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po 

Vašoj mjeri“  

  

Ravnateljica je predložila da se donese odluka o obustavi postupka natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika defektologa- rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić 

po Vašoj mjeri“ iz razloga što je jedina pristigla prijava na natječaj nepotpuna te se sukladno 

natječaju ne razmatra kao što je to navedeno u izvješću o provedenom postupku Povjerenstva 

za provedbu natječaja. 
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„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena Odluka o 

obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa - rad na 

određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“. 

 

 

Točka 2. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika defektologa- rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri „ 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa. Predlaže raspisivanje natječaja. 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena Odluka  o 

raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa- 

rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri „. 

 

 Sjednica je završena u 10:20 sati. 

 

 

 

 

KLASA: 003-02/20-01/12 

URBROJ: 2109-100-01-20-02 

 

Čakovec, 25. kolovoza 2020. godine 

 

 

 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                Ilija Okun 

M.P 
 


