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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  12.02.2019. godine u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4.  Vinko Ručević , član 

5. Branko Vladetić, mag.oec. 

6. Božidar Buhin, mag.ing.el. 

7. Ana Hrstić, mag.iur. 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospođa Dajana Vučko je opravdala svoj izostanak zdravstvenim razlogom. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća  

 2.  Prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga  u 
Dječjem vrtiću Osijek 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.  

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih 
vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek  

     Izvjestitelj:   Marija Štambuk Čabaj, prof. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 21.  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 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Ravnateljica je ukratko izložila tekst  Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava 

i obveza korisnika usluga  u Dječjem vrtiću Osijek (dalje u tekstu: Pravilnik) koji je članovima Upravnog vijeća 
dostavljen uz poziv za današnju sjednicu. Ravnateljica je u suradnji sa stručnom službom izradila  tekst Pravilnika.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se  Pravilnik o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga  u 

Dječjem vrtiću Osijek. Tekst istog će se dostaviti Gradonačelniku na suglasnost. 
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Ad. 3. Kroz  praksu smo zaključili da bismo trebali predložiti neke izmjene i dopune Pravila o uvjetima i načinu 

sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek  (dalje u tekstu: 

Pravila). Pravila donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka.  

Predloženi tekst izmjena i dopuna Pravila će se dostaviti Osnivaču. 

    

 

      Dovršeno u 14,00 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 
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