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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

 

održane 04.06.2018. godine u 12,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Branko Vladetić, mag.oec., član 

3. Katica Pecnik, prof., član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Božidar Buhin, mag.ing.el.., član 

6. Mirela Svirać, mag.paed. 

7. Vinko Ručević , član 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikalne udruge u predškolskom odgoju 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1.  Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Verificiranje mandata novoizabranih članova Upravnog vijeća 

3.  Verificiranje odluke sa prethodne sjednice Upravnog vijeća donesene elektronskim glasovanjem 

  Izvjestitelj: Aleksandar Mihajlović, prof. 

4. Usvajanje rezultata upisa za pedagošku godinu 2018./2019. 

    Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Odluka o otpisu potraživanja 

    Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.   

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme-10 izvršitelja/ica, na 

određeno vrijeme -23 izvršitelja/ica, spremač/ica na neodređeno vrijeme-8 izvršitelja/ica, spremač/ica na 

određeno vrijeme-8 izvršitelja/ica, odgojitelj-edukacijski rehabilitator na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica i 

vozač na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica  

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

7. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 13. i 14. 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 

 

Usvajaju se zapisnici sa 13.i 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 
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Ad. 2. Novoizabrani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek, imenovani od strane Osnivača, su se 

ukratko predstavili. Gospodin Branko Vladetić je po struci ekonomist, zaposlen na carini. 

Gospodin Božidar Buhin je umirovljenik, elektroinženjer koji je radio u pošti. I kao umirovljenik radi  putem 

ugovora o djelu (obnova Grada Vukovara). 

Imenovani su dostavili preslike osobnih iskaznica. Članovi vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Verificira se mandat  članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek Branka Vladetića i Božidara Buhina.  

Ad.3. Elektronskim glasovanjem je donesena odluka o popisu dežurnih objekata tijekom mjeseca srpnja i 

kolovoza. Sukladno odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek odluku je potrebno 

verificirati. Ravnateljica Štambuk Čabaj je istaknula da se u odluci navodi popis dežurnih objekata i 

pripadajućih objekata. Vodilo se računa o klimatiziranosti objekata. U vrtiće će se dostaviti ankete, putem 

oglasnih ploča, o broju djece koja će pohađati vrtić tijekom ljetnih mjeseci. Članovi Upravnog vijeća su, 

jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Verificira se odluka o popisu dežurnih objekata tijekom ljetnih mjeseci. 

Ad.4. Ravnateljica je izložila rezultate provedenog upisnog postupka za upis djece u pedagošku godinu 

2018./2019. 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Usvajaju se rezultati Upisa za pedagošku godinu 2018./2019. 

Ad.5. Ravnateljica je ukratko obrazložila prijedlog odluke o otpisu potraživanja.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli 

O d l u k u 

o otpisu potraživanja 

Ad.6.  Ravnateljica  je  uvodno izložila razloge  raspisivanja natječaja. O istome su obaviješteni i predstavnici 

grada te smo dobili suglasnost za zapošljavanje.  Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, 

donijeli  

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijem odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme (10 izvršitelja/ica) i na određeno vrijeme 

do 31.07.2019. (23 izvršitelja/ica). 

Raspisuje se natječaj za prijem spremača/ica na neodređeno vrijeme (8 izvršitelja/ica) i na određeno vrijeme 

(zamjena za bolovanje/ rodiljni/ roditeljski dopust) (8 izvršitelja/ica). 

Raspisuje se natječaj za prijem odgojitelja edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). 
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Raspisuje se natječaj za prijem vozača/ice na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica).   

  

    Dovršeno u 14,00          

 

                                                     

   Zapisničar                                                                           Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur                                                                      Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

    KLASA: 601-02/18-08/08 

    URBROJ: 2158/87-05-18-03 
 

 

 

 
 

 


