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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  01.03.2019. godine u 12,30 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 22. sjednice Upravnog vijeća  

 

2.  Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018. godinu i Financijskog izvješća o 

poslovanju za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 

Izvjestitelj : Marija Štambuk Čabaj, prof. i Alisa Norković, mag.oec. 

3. Odluka o raspodjeli rezultata 

Izvjestitelj: Alisa Norković, mag.oec. 

4. Odluka o višku prihoda  za 2018. godinu 

Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem spremač/ica na neodređeno vrijeme -5 izvršitelja/ica i 

na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) -3 izvršitelja/ica 

Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

6. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 22.  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 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 
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Ad. 2. Ravnateljica je napomenula da je tekst Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018., koji 

su članovi Upravnog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu,  godinu gotovo identičan tekstu Izvješća 

koje smo usvajali tijekom rujna te je mišljenja da isto nema potrebe dodatno obrazlagati. 

Nadalje, gospođa Norković je ukratko izložila  Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2018. do 

31.12.2018. godine. Nakon kraće rasprave članovi   

O d l u k u 

Usvaja se Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018. godinu i Financijsko izvješće o 

poslovanju za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. 

Ad. 3. Gospođa Norković je ukratko izložila tekst odluke koja je dostavljena članovima Vijeća. Naime, odluka o 

raspodjeli rezultata je knjigovodstvena kategorija kojom se utvrđuje stanje na osnovnim računima 922 što se 

raspodjeljuje  po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.  

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su jednoglasno donijeli  

Odluku 

o raspodjeli rezultata 

 

Ad.4.  Ravnateljica je ukratko izložila sadržaj odluke o raspodjeli viška  prihoda za 2018. godinu. Nakon kraće 

rasprave članovi vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

o raspodjeli viška prihoda za 2018. godinu 

Godišnjim obračunom financijskog plana Dječjeg vrtića Osijek utvrđen je višak prihoda i primitaka od 

501.793,00 kn, te će isti biti utrošen za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladno Zakonu i propisima 

donesenim na temelju Zakona. 

Ad.5. Zbog određenog broja otkaza djelatnika raspoređenih na poslove spremačica i odlazaka u mirovinu 
potrebno je raspisati natječaj za prijem spremača/ica.  

O istome je ravnateljica obavijestila predstavnike Osnivača. Nakon rasprave članovi vijeća  su jednoglasno 

donijeli 

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijem spremača/ice na neodređeno vrijeme 5 izvršitelja/ica i na određeno vrijeme 
zamjena za odsutne djelatnice 3 izvršitelja/ca.  

      Dovršeno u 14,00 sati                                                              

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/02 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     

Osijek,  01.03.2019. 
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