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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 19. listopada 2017. u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7  

Nazočni: 

1. Marin Babić, mag.oec., predsjednik 

2. Gabriela Reiter, mag.iur., član 

3. Vinko Ručević, član 

4. Katica Pecnik, prof., član 

5. Mirela Svirać, mag.paed., član 

6. Sanela Mihalj, mag.oec., član 

7. Ana Hrstić, mag.iur., član 

 

Ostali nazočni: 

1. Svjetlana Takač, prof., ravnateljica 

      

Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio, na prijedlog ravnateljice, 

nadopunu dnevnog reda, tako da točka 6. glasi: Raspisivanje natječaja za prijem na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odgojitelj/ica-7 izvršitelja/ica 

 

Slijedom rečenog predsjednik Upravnog vijeća predlaže  sljedeći dnevni red:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća  

2.  Verificiranje odluke sa elektronske sjednice 

      Izvjestitelj: Marin Babić, mag.oec. 

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017./2018. 

    Izvjestitelj: ravnateljica Svjetlana Takač, prof. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića Osijek 

   Izvjestitelj: Marin Babić, mag.oec. 

5. Donošenje odluke o donaciji dječjem vrtiću Krijesnica 

  Izvjestitelj: ravnateljica Svjetlana Takač, prof.      

6. Raspisivanje natječaja za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa odgojitelj/ica 7 izvršitelja/ica 

7. Razno        

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1.  Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge 

na zapisnike sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. 

Primjedbi na zapisnike nije bilo  te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvajaju se zapisnici sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 
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Ad. 2. Nadalje, gospodin Babić je ukratko upoznao nazočne članove da je, zbog hitnosti, prethodna 

sjednica održana elektronskim putem, koju mogućnost i predviđa Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Osijeka. Naime, budući je kandidatkinja  Maja Degmečić Gašpar dana 20.09.2017. 

pismeno odustala od prijema, predložen je izbor kandidatkinje Ivane Migles iz Belog Manastira. 

Članovi vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se Ivana Migles iz Belog Manastira prima na radno 

mjesto odgojitelj, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.  

Predmetnu odluku je potrebno verificirati sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća. 

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

 

Potvrđuje se odluka sa elektronske sjednice. 

 
Ad.3. Ravnateljica je ukratko izložila Prijedlog Godišnjeg plana i plana i programa odgojno-

obrazovnog rada za 2017./2018. godinu, a koji Prijedlog su svi članovi Upravnog vijeća dobili uz 

poziv za današnju sjednicu. 

O d l u k u 

 

Usvaja se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017./2018. 

 

Ad.4. Gospodin Babić je izvijestio nazočne da dana 11.12.2017. istječe mandat aktualnoj ravnateljici 

Dječjeg vrtića Osijek gospođi Takač. Budući ravnatelja/icu  dječjih vrtića izabire Gradsko vijeće, a na 

prijedlog Upravnog vijeća Ustanove, potrebno je raspisati natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Osijek. 

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su jednoglasno donijeli 

O d l u k u 

Dana 23.10.2017. će se objaviti natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Osijek. Natječaj će se 

objaviti  u dnevnom tisku Glas Slavonije, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek te na web stranici 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za dostavu zamolbi je 15 dana.    

Ad.5. Na prethodnoj sjednici se raspravljalo o zamolbi gospođe Almaši za donaciju podcentru 

Krijesnica od strane Županije.  Nakon rasprave donosi se 

Z a k l j u č a k 

Usvaja se zamolba gospođe Almaši za donacijom podcentru Krijesnica. 

Ad.6.  Na natječaj za prijem u program stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

se prijavilo samo 2 odgojiteljice, te smo s imenovanima i sklopili ugovor. Budući smo natječaj 

raspisali za prijem 9 odgojiteljica, a ugovor sklopili  sa samo dvije, prijedlog je ravnateljice da ponovo 

raspišemo natječaj za prijem, za 7 polaznika, koliko smo u mogućnosti sukladno Planu prijema na 

program stručnog osposobljavanja za rad za 2017. godinu. 

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno donose 

O d l u k u 

Raspisat će se natječaj za prijem u program stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa za odgojitelje/ice-7 izvršitelja/ica. 
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Ad.7. Ravnateljica Takač je upoznala nazočne s nedostatkom kadrova u našoj Ustanovi. Naime, 

nedostaje nam 20 odgojitelja i više, konstatirala je ravnateljica. Imamo nedostatak vozača, sljedeće 

godine nam dva vozača odlaze u mirovinu. Dvije spremačice su nam otišle u mirovinu, 3 su na 

bolovanju, a mi nismo zaposlili niti jednu. Nadalje, potreban nam je i stručno zanatski radnik 

soboslikar, budući nam je djelatnik umro, a nismo zaposlili novog.  

Gospođa Svirać je nadodala da nama nedostaje i rehabilitator, logoped, psiholog, uz naravno 

odgojitelje.  Gospođa Hrstić smatra da prijem djelatnika treba biti na neodređeno vrijeme, jer ugovori 

na određeno vrijeme nikako ne motiviraju ljude za prijavu na natječaj.  

 

 

Sjednica zaključena u 14,00 sati.   

 

                                                                  

   Zapisničar                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur                                                                        Marin Babić, mag.oec. 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/17-08/13 

URBROJ: 2158/87-05-17-03 

 

 


