
DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR 
Aldo Negri 46 
52450 Vrsar Orsera  
Upravno vijeće 
KLASA: 601-02/22-06/8 
URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-3 
Vrsar - Orsera, 03.08.2022. 
           

ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar održane dana 03.08.2022. u 
prostorijama vijećnice Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1. 

Prisutni vijećnici: Ines Šepić, Dijana Rabar, Tea Štifanić i Ana Žiković Šegon 

Odsutni vijećnici: Adrijana Ivković 

Ostali prisutni: / 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ines Šepić, otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je prisutna većina vijećnica, te konstatira da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Pozivom Klasa: 601-02/22-06/8, Urbroj: 2167/02-54-44/04-22-1 od  27.07.2022. koji je 
dostavljen vijećnicama utvrđen je slijedeći Dnevni red: 

1. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

Predlaže se da se Dnevni red usvoji kako je i predloženo. Dnevni red je jednoglasno 
usvojen. 

Ad 1.) Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

Konstatira se:  

- U provedenom postupku, sukladno Natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Dječjeg vrtića Tići Vrsar koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 78/2022, Upravno 
vijeće razmotrilo je zaprimljenu dokumentaciju svih prijavljenih kandidata te provelo intervju 
s kandidatima koji su ispunili formalne uvjete natječaja.  

- Na intervjuu su ispitane profesionalne i osobne kompetencije kao i motivacija za 
obavljanje poslova ravnateljice vrtića. Postupak su provodili članovi Upravnog vijeća, osim 
vijećnice Adrijane Ivković koja se izuzela iz postupka za izbor i imenovanje ravnateljice budući 
da se prijavila na navedeni natječaj te je u ovom postupku u svojstvu kandidata.  

- Kandidatkinje su tijekom intervjua predstavile svoje dosadašnje radno iskustvo, osobne 
i poslovne kompetencije, motivaciju za prijavu na radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića, koliko 
su upoznate s načinom rada i poslovanja vrtića, vrstom poslova koja se obavlja na radnom 
mjestu za koje su se prijavile, te su iznijele svoje stavove vezane uz buduće planove ukoliko 
budu imenovane za ravnateljicu. 

 
Predsjednica vijeća otvara raspravu. U raspravi u kojoj su sudjelovali svi nazočni, 

raspravlja se o iskustvu i kompetencijama, komunikacijskim i socijalnim vještinama, 
motivaciji, poznavanju rada i poslovanja i ostalim podacima koje su kandidatkinje navele u 
svojoj prijavi i predstavile na provedenom intervjuu.  



Vijećnica Dijana Rabar predlaže da na osnovu znanja, vještina i motivacije koje su 
kandidatkinje pokazale u provedenom postupku, Upravno vijeće za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
Tići Vrsar osnivaču predloži kandidatkinju Ingrid Mendiković koja prema provedenom 
postupku dokazuje detaljnije poznavanje rada ustanove, te iznosi jasniju viziju daljnjeg razvoja 
ustanove. Drugih prijedloga nema.  

Predsjednica vijeća daje na glasanje prijedlog da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Tići 
Vrsar predloži kandidatkinja Ingrid Mendiković. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Predsjednica se zahvaljuje na suradnji i sjednicu zaključuje u 11:15. 
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