
DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A  
 

s 9. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 17. rujna 2020. (četvrtak) s 

početkom u 12:00 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 odgojitelja – rad na 

određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“; 

2. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj- rad 

na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri „; 

 

3. Donošenje odluke o poništenju javnog natječaja za radno mjesto tajnik- rad na 

određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, 

rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) ; 

 

4. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad 

na određeno puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, 

rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor)  

 

 

 



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

odgojitelja – rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) u okviru 

projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“  

  

Ravnateljica iznosi da  se na predmetni natječaj nije nitko javio, pa ga treba obustaviti i ponoviti. 

Predlaže donošenje odluke. 

 

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

obustavi postupka natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno radno 

vrijeme (4 sata dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“;  

 

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

odgojitelj- rad na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 h dnevno) u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri „ 

 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno mjesto odgojitelja - 

- rad na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri 

„ vezano za prethodnu točku dnevnog reda. 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 odgojitelj- rad na određeno nepuno 

radno vrijeme ( 4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri „. 

 

 

Točka 3. Donošenje odluke o poništenju javnog natječaja za radno mjesto tajnik- 

rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

Ravnateljica predlaže poništenje natječaja za radno mjesto tajnik, rad na određeno puno radno 

vrijeme raspisan temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika (KLASA: 

003-02/20-01/14, URBROJ: 2109-100-01-20-01) – rad na određeno, puno radno vrijeme. 

Ravnateljica obrazlaže razloge za poništenje predmetnog natječaja. Navodi da je stiglo dosta 

molbi kandidata s različitim radnim iskustvima, te  da predlaže da bi bilo najbolje, s obzirom 

da se tajnik uzima na relativno kratak period i da je bitno da se primi osoba koja zna raditi, da 

se natječaj poništi i raspiše ponovno te da se u novom natječaju doda da će se izvršiti testiranje 

kandidata kako bi se izabrao najbolji kandidat.  Predlaže donošenje odluke. 

 

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

poništenju javnog natječaja za radno mjesto tajnik- rad na određeno puno radno vrijeme 

(zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji 

odmor). 

Točka 4. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto 

– Tajnik- rad na određeno puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na 

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor)  

Ravnateljica predlaže da se s obzirom na prethodnu točku dnevnog reda raspiše novi natječaj 

s dodatnim uvjetom – testiranje kandidata. Predlaže donošenje odluke. 



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

raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad na određeno puno 

radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski 

dopust i godišnji odmor) 

 

Sjednica je završena u 12:20 sati. 

 

KLASA: 003-05/20-01/33 

URBROJ: 2109-100-01-20-01 

Čakovec, 17. rujna 2020. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                Ilija Okun 

M.P 
 


