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Z A P I S N I K 

s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  02.04.2019. godine s početkom 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 izostala.  

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća  

 

 2.   Rezultati 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. 

3. Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020. 

Izvjestitelj ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2019./2020. 

Izvjestitelj : ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu 

  Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl.iur. 

6. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1.  Nakon rasprave Upravno vijeće donosi  

 

O d l u k u 

 

Usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Ravnateljica je  izložila rezultate natječaja za prijem spremača/ica na neodređeno vrijeme, 5 

izvršitelja/ica i na određeno vrijeme 3 izvršitelja/ica (zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) koji je  
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objavljen dana 04. 03.2019. i trajao je do 12.03.2019. Članovi Upravnog vijeća su usvojili prijedlog 

ravnateljica i donijeli  

O d l u k u 

U radni odnos na neodređeno za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme se primaju: 

Vesna Emić  Tomac 

Suzana Silika 

Snježana Dernej Janković 

Vesna Vuković 

Dijana Drkulec 

U radni odnos na određeno, zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust se primaju 

Sunčica Vujnovac 

 Adriana Milić 

 Sandra Lukač 

Ad. 3.  Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020. je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv za 

današnju sjednicu.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020. Plan će se dostaviti  Gradonačelniku na suglasnost. 

Ad.4. Tekst  javne objave upisa za pedagošku godinu 2019./2020.  je dostavljen članovima uz poziv na 

današnju sjednicu.  

Nakon kraće rasprave članovi vijeća su donijeli 

O d l u k u 

Objavljuje se Tekst  javne objave upisa za pedagošku godinu 2019./2020. 

Ad.6. Gospođa Prakatur je ukratko izložila Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. 

godinu. Naime, na prošloj sjednici je usvojena Odluka o raspodjeli viška prihoda, te je sada potrebno 

izmijeniti Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu te isti objaviti u Oglasniku javne nabave, 

sukladno Zakonu o javnoj nabavi.  

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  
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O d l u k u 

 o Izmjenama i dopunama  Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu. 

      Dovršeno u 14,10 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/03 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     

Osijek,  02.04.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


