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Ur.broj: 2167/01-17/01-22-2 
U Poreču, 30.03.2022. 
 

ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća koja je održana online zbog epidemioloških mjera. 

Sjednica je održana u srijedu, 30. 03. 2022. u trajanju od 8.00 do 15.00 sati . 

Na sjednici nazočne članice Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić, soc. pedagoginja; predsjednica, predstavnica Osnivača 

Sandra Milotti Ašpan, psihoterapeutkinja, predstavnica radnika 

Sonja Vojinović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i tal. Jezika i književnosti, 

predstavnica korisnika, 

Vesna Kordić, dipl. pravnica, predstavnica Osnivača. 

Ena Beaković, dipl. pravnica, predstavnica Osnivača, 

 

 

Radilo se po  

 

DNEVNOM REDU 

1. Izbor kandidata na radno mjesto psihologa, na neodređeno vrijeme temeljem 

objavljenog Natječaja od 25.02.2022. godine. 

2. Razno. 

 

 

 

Točka  1.   

 

Ravnateljica je pojasnila kako je temeljem objavljenog Natječaja u NN 23/2022, od 

25.02.2022. za radno mjesto psihologa u Ustanovi na neodređeno vrijeme, a temeljem akata 

ustanove i prethodne suglasnosti Osnivača, pristigle su 4 prijave u vrijeme predviđeno 

Natječajem. Tekst natječaja je istovremeno objavljen i na oglasnoj ploči ustanove, Zavoda za 

zapošljavanje te na web stranicama Zdravog grada i Zavoda za zapošljavanje. Natječaj je bio 

otvoren 8 dana od dana objave u NN te na navedenim stranicama. 

 

Na Natječaj su se prijavile 4 kandidatkinje od kojih su dvije udovoljile formalnim uvjetima 

natječaja dok druge dvije nisu.  

Temeljem uvida u pristiglu dokumentaciju, procjene komisije za izbor kandidata i obavljenih 

razgovora sa kandidatkinjama koje su udovoljile uvjetima natječaja ravnateljica ustanove, 

temeljem čl. 26. Statuta i čl. 46. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova 

http://www.zdravi-grad-porec.hr/


ustanove predlaže UV-u da se temeljem raspisanog Natječaja u radni odnos na neodređeno 

vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci primi Dajana Miloš, psihologinja-muzikoterapeutkinja. 

Psihologinja je radila u ustanovi na zamjenama za porodiljne dopuste te je upoznata s radom 

ustanove i stručnim timom, vrlo je motivirana za rad u ovakvom tipu ustanove te je prema 

uvidu  u njezine dosadašnje edukacije i certifikate polazila edukacije koje najbolje 

udovoljavaju potrebama posla i samog Natječaja. 

 

Članice UV-a su prihvatile obrazloženje te je donesena odluka o prijemu na Natječaju i 

zapošljavanju Dajane Miloš na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. 

 

Zaključak 

 

Upravno vijeće je donijelo jednoglasnu odluku o prijemu Dajane Miloš na raspisani 

Natječaj i po uvjetima raspisanog Natječaja.   

 

Točka 2. 

Po točci 2. se nije  raspravljalo. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                            Tihana Mikulčić  


