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IZVADAK IZ Z A P I S N I KA 

s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  26.11.2018. godine u 11,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5.  Vinko Ručević , član 

6. Branko Vladetić, mag.oec. 

7. Božidar Buhin, mag.ing.el. 

 

 

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 19. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Rezultati natječaja  za prijem  8 odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme, 4 odgojitelja/ica na određeno 

vrijeme  i  prijem jednog financijskog knjigovođe na neodređeno vrijeme 

    Rezultati  natječaja za prijem 10 odgojitelja/ica na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa, jednog tehničkog referenta 2 i jednog edukacijskog rehabilitatora.  

   Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3. Javna objava upisa za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2018./2019. 

    Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 19.  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 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2.  Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnog postupka. Dana 22.10.2018. godine je objavljen 

natječaj za prijem odgojitelja na neodređeno vrijeme 8 izvršitelja i 4 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena 

za rodliljni/roditeljski dopust-3 izvršitelja/ica i do 31.07.2019.-1 izvršitelj/ica). Natječaj je objavljen na našoj 

web stranici i na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijava izvan roka nije bilo. U roku smo 

zaprimili 46 zamolbi za rad na neodređeno vrijeme. Osam zamolbi je odbačeno zbog formalnih nedostataka. 

38 kandidata je pozvano na testiranje. Pismenom testiranju je pristupilo 32 kandidata. Usmenom testiranju su 

dana 19.11.2018. pristupili svi pozvani  kandidati.   

Na  natječaj za prijem odgojitelja na određeno vrijeme se prijavilo 11 kandidata. 
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Nadalje, dana 22.10.2018. je objavljen natječaj za prijem financijskog knjigovođe na neodređeno vrijeme. U 

roku smo zaprimili 16 zamolbi. 4 zamolbe je odbačeno zbog formalnih nedostataka.  

Pismenom testiranju je pristupilo 8 kandidata, od toga je samo dvije kandidatkinje pozvano na usmeno 

testiranje jer su imale više od 50% točnih odgovora na pismenom testiranju.  

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

O d l u k u 

Na radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme se primaju: 

1. Ivana Jelaš 

2. Tanja Miklavčič 

3. Katarina Glavica 

4. Dunja Jelošek 

5. Ivona Šakić Magovac 

6. Vlatka Šimić 

7. Maja Devald 

8. Dejana Rastija 

Na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme zamjena za rodiljni /roditeljski dopust, se primaju:  

1. Andrea Jovanić 

2. Milena Stijić 

3. Martina Zetović 

Na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme, do 31.07.2019. godine, se prima: 

Suzana Lubina 

Na radno mjesto financijski knjigovođa na neodređeno vrijeme se prima 

Donata Pospišil. 

Na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa se primaju odgojiteljice: 

1. Marica Blažević 

2. Ines Stjepanović 

3. Valentina Marek 

4. Ivana Mikulić 

5. Sanja Vuković 

6. Tihana Sabo 

7. Sanja Počuča 

8. Lora Đumlija 

9. Danijela Vačić 

I deseti zahtjev za program će tijekom ovih dana biti riješen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

istaknula je ravnateljica.  

Na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  – tehnički referent 2 je primljena 

Matea Barišić.  
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Za edukacijskog rehabilitatora se nije nitko prijavio.  

Budući se prijavio veći broj kandidata od mogućih kandidata, predstavnici Dječjeg vrtića su obavili razgovor 

sa kandidatima.  

Kandidati počinju sa  stručnim osposobljavanjem  03.12.2018. 

Ad.3.  Javni poziv za upis djece u program predškole  je za djecu rođenu od 01. 04. 2012. do 31. 03. 2013. 

godine, te se pozivaju roditelji djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog 

odgoja. Program u trajanju od 250 sati  će se provoditi od  04. 02. 2019. DO 04. 04. 2019. u  podcentrima 

RADOST (Zagrebačka 10), MASLAČAK (Velaluška bb), JAGLENAC (Krstova 99a), JOSIPOVAC (M. 

Marulića 18a) i ZVONČIĆ (Ulica Grada Vukovara 2A, Čepin). 

Upisi će biti od 10. 12. 2018. do 21. 12. 2018. godine u  Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vij. Ivana 

Meštrovića 7 (1. kat), od 08.00 do 11.00 sati.  

Na upit predsjednika Upravnog vijeća hoće li za realizaciju programa predškole biti potrebno angažirati nove 

odgojiteljice  ravnateljica je odgovorila potvrdno.  

 

      Dovršeno u 13,10          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

     KLASA: 601-02/18-08/13 

     URBROJ: 2158/87-05-18-02 

 

 

     
 

 

 

 

 


