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ZAPISNIK SA 9.SJEDNICE 
 

Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović, Mirjana Veleslavić Nadinić. 
NE nazočni članovi:  Milan Ročak 
Ostali nazočni: Milica Ćoso 
Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog vijeća Mirjana Veleslavić Nadinić. 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PROŠLE SJEDNICE 
2. RJEŠAVANJE ZAMOLBI PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU  
3. RAZNO 

 
AD/1 Zapisnik s prethodne   sjednice je  pročitan i  jednoglasno prihvaćen. 

AD/2 Predsjednica Vijeća je pojasnila da su objavljena tri natječaja i to:  za  radno mjesto odgojiteljice 

na određeno (do 30.06.2017.god.), na puno radno vrijeme ; za radno mjesto  odgojiteljice  na 

određeno (do 30.06.2017.god.), 15 sati tjedno; i za radno mjesto spremačice na ne određeno, puno 

radno vrijeme. 

Prema zapisniku povjerenstva za otvaranje zamolbi pristigle su sljedeće zamolbe:  

 Za radno mjesto Odgojiteljice predškolske djece za rad u Sukošanu na puno radno vrijeme pristiglo 

je 5 valjanih zamolbi, i to od: 

 
1. Tanja Jakšić 
2. Marija Madunić 
3. Marta Bačoka 
4. Ines Kurić 
5. Sandra Lovrić 

 
Predsjednica je predložila da se odluke donose glasovanjem. 
 
Za Tanju Jakšić glasali su jednoglasno,  te je donesena Odluka da se na radno mjesto Odgojiteljice 
predškolske djece za rad u Sukošanu na puno radno vrijeme do 30 06.2017.god prima Tanja Jakšić- 
odgojiteljica predškolske djece. 
 
Za  radno mjesto Odgojiteljice predškolske djece za rad u Sukošanu na ne  puno radno vrijeme ( 15 
sati tjedno) pristiglo je 5 valjanih zamolbi, i to od: 
 

1. Andrea Rogić 



2. Dolores Perin 
3. Marta Bačoka 
4. Ines Kurić 
5. Sandra Lovrić 

 
Svi članovi  glasali su za Andreu Rogić te je donesena Odluka da se na radno mjesto Odgojiteljice 
predškolske djece za rad u Sukošanu na ne  puno radno vrijeme ( 15 sati tjedno) do 30.06.2017.god. 
prima Andrea Rogić- odgojiteljica predškolske djece. 
 
 
Za radno mjesto Spremačica na puno radno vrijeme na ne određeno  pristiglo je 4 valjane  zamolbe,  
i to od: 
 

1. Katica Pavić 
2. Jelena Skandali 
3. Svjetlana Peša 
4. Marta Bačoka 

 

Svi članovi vijeća glasali su za Katicu Pavić te je donesena odluka da se na radno mjesto Spremačica 

na puno radno vrijeme na ne određeno  prima Katica Pavić. 

 
AD/3 Ravnateljica je obavijestila vijeće o razgovoru s projektanticama koje rade projekt za izgradnju 
novog vrtića u Sukošanu. Do sada ide sve po planu. Projekt je gotov, uskoro će se prikupljati potrebne 
suglasnosti i ostala dokumentacija. 
Obavijestila je i o razgovoru s načelnikom o spajanju vrtića na kanalizacijski sustav. Božidar Dijan 
pojasnio je da to nije baš jednostavno kako se misli. Osim vrtića potrebno je priključiti i susjedne 
kuće. To iziskuje veće radove koje ne može odraditi  bilo tko. Ovo je trenutno u fazi prikupljanja 
ponuda. 
 
 
  
  
Sjednica je završila u 12:30h. 

Sukošan, 30.01.2017.god.                                                             

 Predsjednice Upravnog vijeća 
Mirjana Veleslavić Nadinić 

                        
 

 

 

 


