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I Z V A D A K  Z A P I S N I K A 

s 09. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  21. prosinca 2017. godine u 12,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7  

 

Nazočni: 

1. Marin Babić, mag.oec., predsjednik 

2. Gabriela Reiter, mag.iur., član 

3. Katica Pecnik, prof., član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Sanela Mihalj, mag.oec., član 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Alisa Norković, dipl.oec. 

 

Gospođa Svirać i gospodin Ručević su opravdali svoj izostanak.  

      

Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio  sljedeći dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Upravnog vijeća  

2. Usvajanje Financijskog plana za 2018.g. i projekcije za 2019.-2020.g., te obrazloženje istoga 

           Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

3. Odluka o otpisu potraživanja 

  Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

4. Usvajanje Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu 

    Izvjestitelj Ivana Prakatur, mag.iur. 

 5. Usvajanje Procedure naplate prihoda Dječjeg vrtića Osijek 

    Izvjestitelj Ivana Prakatur, mag.iur. 

 6. Usvajanje  Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju  prava i 

obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Osijek  

    Izvjestitelj Ivana Prakatur, mag.iur. 

7.  Javni poziv za upis u program predškole   

 Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

8. Donošenje odluke o izboru zamjenika ravnateljice 

   Izvjestitelj: Marin Babić mag.oec. 

9. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad. 1.  Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na 

zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo  te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Voditeljica financijsko-računovodstvene službe gospođa Norković je ukratko izložila Financijski plan 

za 2018. godinu. Naime, isti smo u obvezi usvojiti do 31.12.2017.  

Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu  i projekcije za 2019.-2020.g., te obrazloženje istoga. 

 

Ad.3. Gospođa Norković je napomenula kako je uz poziv za današnju sjednicu dostavljen prijedlog 

potraživanja za koja smatramo da su nenaplativa, te ih treba otpisati, s napomenom da je zadnji otpis 

potraživanja bio tijekom 2010. godine.  

Zaključeno je da će  poduzeti još određene mjere kako bi se pokušalo naplatiti predmetna potraživanja, 

npr. pokušati i sa ovrhom na pokretninama i nekretninama te pokušati saznati OIB dužnika preko policije. 

Nakon rasprave članovi vijeća su donijeli 

Z a k l j u č a k 

 

O otpisu predmetnih potraživanja će se odlučivati na sljedećoj sjednici.     

 

Ad.4. Gospođa Prakatur je ukratko obrazložila prijedlog Plana nabave robe, usluga i radova za 2018. 

godinu koji je dostavljen uz poziv za sjednicu. Naime, Plan nabave nam se nadovezuje na Financijski plan 

za 2018. Naime, Plan nabave roba, usluga i radova smo u obvezi donijeti u roku od 60 dana od usvajanja 

Financijskog plana, te ga, po novom Zakonu o javnoj nabavi objaviti u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave, istaknula je gospođa Prakatur. Za  nabavu roba i usluga procijenjene  vrijednosti  do 200.000,00 

kuna i 500.000,00 kuna za radove  nije potrebno provoditi postupke javne nabave, već  dostavljamo poziv 

za dostavu ponuda na3-5 adresa te poziv objavljujemo na našoj web stranici. Za nabavu roba i usluga  

procijenjene  vrijednosti preko 200.000,00 kuna provodimo otvoreni postupak jave nabave, objavljujemo 

ga u elektroničkom oglasniku javne nabave te sklapamo okvirne sporazume na razdoblje od 2 godine, 

zaključila je gospođa Prakatur. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvaja se Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu. 

 

Ad.5. Tijekom 2017. godine je u razdoblju od siječnja do svibnja unutarnja revizija Grada Osijeka 

obavljala nadzor u našoj Ustanovi iz područja naplata prihoda u Dječjem vrtiću Osijek. Nalaz revizije je 

pozivan  u svim segmentima, napomenula je gospođa Prakatur.  

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u obvezi smo propisati proceduru za naplatu prihoda u 

pismenoj formi, što je konstatirano i zapisnikom Unutarnje revizije.  

 

O d l u k u 

 

Usvaja se Procedura naplate prihoda u Dječjem vrtiću Osijek. 

 

Ad.7. Ravnateljica Marija Štambuk Čabaj je ukratko izložila tekst prijedloga za objavu poziva za program 

predškole  koji je dostavljen u pozivu za današnju sjednicu.  Program predškole će se realizirati za djecu 
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rođenu od 01.04.2001. do 31.03.2012.. godine, a koja nisu bila obuhvaćena redovitim programom 

predškolskog odgoja. Program u trajanju od 250 sati će se provoditi u razdoblju od 01.02.2018. do 

30.03.2018. godine, u podcentrima Radost, Maslačak, Jaglenac, Josipovac i Zvončić. 

Upisi će se obavljati od 08.01.2018. do 19.01.2018. u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u upravnoj zgradi 

Dječjeg vrtića Osijek. 
Obrazac zahtjeva  za upis se može preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek pri upisu te na 

Internet stranici www.vrticiosijek.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku izvoda iz matične 

knjige rođenih ili rodni list za dijete, preslike osobnih iskaznica za roditelja, nalaz i mišljenje 

prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju, 

liječnička potvrdu i iskaznica imunizacije. Roditeljski sastanak održat će se 30. 01. 2018. godine u 18.00 

sati u upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek (suteren zgrade), Vij. Ivana Meštrovića 7, Osijek. 

 

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

 

Objavit će se javni poziv za  upis djece u program predškole za 2017./2018. godinu. 

 

8.  Gospodin Babić je ukratko izložio potrebu za imenovanjem osobe zamjenika ravnatelja. Naime, sukladno 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju je potrebno, iz redova odgojitelja i stručnih suradnika,  

imenovati zamjenika ravnatelja. Zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja. 

Do sada je tu funkciju obnašala gospođa Marica Teofilović, odgojiteljica. Prijedlog ravnateljice ja da 

imenovana, i nadalje, obnaša dužnost zamjenika ravnatelja. 

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

 

Marica Teofilović  se imenuje zamjenikom ravnatelja Dječjeg vrtića Osijek.  

 

 

  Dovršeno u 13,30 sati. 

                                                              

   Zapisničar                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur                                                                        Marin Babić, mag.oec. 

 

 

KLASA: 601-02/17-08/16 

URBROJ: 2158/87-05-17-03 

Osijek, 21.12.2017.  
 

 

 

 
 

 

http://www.vrticiosijek.hr/

