I Z V A D A K I Z Z A P I S N I KA
s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek
održane 19. ožujka 2018. godine u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7
Nazočni:
1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik
2. Marina Vukorepa, univ.spec.oec., član
3. Katica Pecnik, prof., član
4. Ana Hrstić, mag.iur., član
5. Sanela Mihalj, mag.oec., član
6. Mirela Svirać, mag.paed.
7. Vinko Ručević, član
Ostali nazočni:
1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
2. Alisa Norković, dipl.oec.
Zapisnik vodi Ivana Prakatur.
Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme-13 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme
9 izvršitelja/ica, spremača/ica na neodređeno vrijeme 6 izvršitelja/ica i na određeno vrijeme 2 izvršitelja/ica i
ličioca na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica
Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof.
3. Rezultati natječaja za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa –
psiholog-1 izvršitelj/ica, edukacijski rehabilitator-1 izvršitelj/ica i logoped-1 izvršitelj/ica
Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof.
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2017. godinu
Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec.
5. Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, mag.iur.
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na
zapisnike sa 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu.
Gospođa Vukorepa želi da se u zapisnik sa 10. sjednice unesu pitanja koja je ona postavila ravnateljici na
prethodnoj sjednici.
Naime, imenovana je pitala što će se dogoditi sa djelatnicima koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno
vrijeme, kao zamjena za djelatnike , kada se djelatnici vrate?
Ravnateljica je odgovorila da imenovanima prestaje ugovor o radu, sukladno Zakonu o radu, kada se
djelatnici vrate.
Nadalje, gospođa Vukorepa je pitala ravnateljicu hoće li za nova zapošljavanja biti potrebna dodatna
financijska sredstva, ravnateljica je odgovorila da neće biti potrebna dodatna financijska sredstva.
Dopuna će se unijeti u tekst zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća.
Nakon kraće rasprave donosi se
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Odluka
Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek.
Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRAŽAN (gospođa Pecnik)
donijeli
Odluku
Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća koja je održana elektronskim putem.
Ad. 2. Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnog postupka za prijem odgojitelja. Naime, natječaj je
raspisan 21.02. 2018., a krajnji rok za dostavu zamolbi je bio 01.03.2018. Natječaj je raspisan na našoj web
stranici i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U roku smo zaprimili 59 prijava. Sedam zamolbi je odbačeno zbog formalnih nedostataka. Kandidatkinje koje
zadovoljavaju uvjete natječaja su pozvane na testiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dodatnih vještina i
kompetencije i psihološko testiranje. Nakon provedenog testiranja kandidati su pozvani na razgovor sa
Povjerenstvom Dječjeg vrtića Osijek u sastavu Vladimirka Vidović, stručni suradnik pedagog, Ana Mihaljević
stručni suradnik pedagog i Jasminka Vuk, odgojitelj. Slijedom analize cjelokupnog testiranja, dakle
komparirajući rezultate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i rezultate našeg Povjerenstva, ravnateljica
predlaže sljedeće kandidatkinje:
za prijem na neodređeno vrijeme:
1. Dalija Perić
2. Madlena Ibriks
3. Kristina Kraljik
4. Lea Kovačević
5. Maja Vuković
6. Gordana Družinec
7. Snježana Španić Vrabec
8. Sanja Mitrović
9. Marija Zelić
10. Sandra Presečan
11. Ana Blažanović
12. Željka Ivanović
13. Jelena Ćulibrk
za prijem na određeno vrijeme (do 31.07.2018.)
1. Martina Vrbanec
2. Ena Krišto
3. Nevenka Matić
4. Ivana Gelemanović
5. Dunja Jelošek
6. Martin Buhin
7. Katarina Glavica
8. Jasna Kolarić
9. Ljiljana Pavlović
Natječaj za prijem ličioca, na neodređeno vrijeme je, također, raspisan dana 21.02.2018. godine, zaključno sa
01.03.2018.
Za radno mjesto ličilac je stiglo 10 zamolbi. Osam zamolbi je odbačeno zbog formalnih nedostataka, a dva
preostala kandidata su pozvana na razgovor sa Povjerenstvom Dječjeg vrtića Osijek u sastavu Željko Erkapić,
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voditelj stručno zanatskih radnika, Ana Mihaljević stručni suradnik pedagog i Marijana Hanić, odgojitelj i
voditelj podcentra Stribor.
Ravnateljica je istaknula kako su oba kandidata pokazala izuzetne kvalitete, a predlaže se
Antolović.

Miroslav

Natječaj za prijem spremača/ica je, također, raspisan 21.02.2018., zaključno sa 01.03.2018. Zaprimili smo 144
prijave, od toga su 125 ocijenjene kao valjane. Na određeno se prijavilo 72 kandidata.
„S obzirom na moja očekivanja, rekla je ravnateljica, smatram da se tijekom natječajnog postupka treba tražiti
veća razina znanja. „ Prijedlog je ravnateljice je da se natječaj poništi i ponovi. Stav je ravnateljice da trebamo
raspisati natječaj za radno mjesto spremačica-servirka, što nam dopušta Zakon budući imamo u Pravilniku o
unutarnjem ustrojstvu i radno mjesto spremačica i servirka. Tada se ne bi događala situacija da nam hitno
treba servirka zbog bolovanja, a nema nikog od raspoloživih radnika sa položenim „higijenskim
minimumom.“ Nadalje, plan je ravnateljice da se sljedeći natječaj za prijem spremačice provede kroz
pismeno testiranje u kojem će se navesti i pravni izvori za pripremanje.
Također, planirano pismeno testiranje se može provesti iz većeg broja pravnih izvora, ukoliko tražimo
servirku i spremačicu. Cilj je cijeli postupak dići na višu razinu, rekla je ravnateljica.
Gospođa Hrstić je pitala koliko je „vanjskih odgojitelja“, dakle onih koji ne rade trenutno kod nas.
Ravnateljica je odgovorila sedam, a šest je odgojitelja koji rade kod nas na određeno vrijeme i po isteku
ugovora ostaju za stalno.
„Znači li to da opet nemamo dovoljan broj odgojitelja?“, postavila je upit gospođa Mihalj. Ravnateljica je
odgovorila da će do kraja ove pedagoške godine biti sve pokriveno, a tijekom mjeseca lipnja planiramo novo
zapošljavanje, ukoliko dobijemo suglasnost Osnivača.
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli
Odluku
Radni odnos na neodređeno vrijeme sklopit će se sa sljedećim odgojiteljicama:
1. Dalija Perić
2. Madlena Ibriks
3. Kristina Kraljik
4. Lea Kovačević
5. Maja Vuković
6. Gordana Družinec
7. Snježana Španić Vrabec
8. Sanja Mitrović
9. Marija Zelić
10. Sandra Presečan
11. Ana Blažanović
12. Željka Ivanović
13. Jelena Ćulibrk
Radni odnos na određeno vrijeme (do 31.07.2018. godine) sklopit će se sa sljedećim odgojiteljicama:
1. 1. Martina Vrbanec
2. Ena Krišto
3. Nevenka Matić
4. Ivana Gelemanović
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5.
6.
7.
8.
9.

Dunja Jelošek
Martina Buhin
Katarina Glavica
Jasna Kolarić
Ljiljana Pavlović

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
Ugovor o radu za radno mjesto stručno zanatski radnik-ličilac na neodređeno vrijeme će se sklopiti sa
Miroslavom Antolovićem.
Nakon rasprave, članovi Upravnog vijeća su sa 6 glasova ZA i jedan SUZDRŽAN donijeli
Odluku
Poništava se natječaj za prijem spremača/ica ne neodređeno vrijeme-6 izvršitelja/ica i na određeno vrijeme, do
31.07.2018. 2 izvršitelja/ica.
Ad.3. Nakon provedenog natječaja za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa logoped, edukacijski rehabilitator i psiholog, u roku smo zaprimili samo dvije zamolbe za
stručnog suradnika psihologa. Jedna od kandidatkinja ne zadovoljava uvjete natječaja te je prijedlog da se na
program stručnog osposobljavanja primi Zrinka Buljan iz Osijek.
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli
Odluku
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa će se sklopiti sa Zrinkom Buljan iz
Osijeka, a nakon zaprimljene suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ad. 4. Gospođa Norković je ukratko izložila prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda o kojoj se
raspravljalo tijekom prethodne sjednice. U odluci je izmijenjena jedna od stavki te će se iznos od 100.000,00
kuna uložiti u uređenja dvorišta i terasa dječji vrtića. to su radovi koji se odvijaju od mjeseca travnja.
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
Usvaja se odluka o raspodjeli viška prihoda za 2017. godinu.

Ad.5. Gospođa Prakatur je izvijestila nazočne da smo zaprimili suglasnost Državnog arhiva u
Osijkeu na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
koji smo usvojili na prethodnoj sjednici. Budući smo zaprimili suglasnost možemo usvojiti konačni
tekst.
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
Usvaja se Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Osijek.
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Ad.6. Gospođa Hrstić je postavila upit ravnateljici u svezi realizacije projekta na temu Poboljšanja
materijalnih uvjeta vrtića.
Ravnateljica je odgovorila da je održano nekoliko radnih sastanaka na tu temu sa predstavnicima
Grada Osijeka. Nije definirano hoće li biti uključen još nepostojeći dječji vrtić u Višnjevcu, dječji
vrtić Latica, ili pak neki od vrtića u južnom dijelu Grada. Gospođa Pecnik je istaknula da je projekt
za dječji vrtić Višnjevac postojao još prije niza godina. 26.03.2018. je rok za prijavu na projekt. Grad
Osijek će svakako sudjelovati u projektu, konstatirala je ravnateljica.
Gospođa Hrstić je upozorila na obveze iz područja zaštite osobnih podataka, naime krajnji rok za
provedbu europske uredbe o zaštiti osobnih podataka je 25.05.2018. Gospođa Prakatur je
napomenula da će svakako sudjelovati u nekoj od obuka na području Grada Osijeka.
Dovršeno u 13,30 sati.

Zapisničar
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Prakatur

Aleksandar Mihajlović, prof.

KLASA: 601-02/18-08/04
URBROJ: 2158/87-05-18-09
Osijek, 16.03.2018.
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