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 I Z V A D A K  I Z  Z A P I S N I K A 

s 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  07.06.2019. godine u  11,00 sati , Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3.  Vinko Ručević , član 

4. Branko Vladetić, mag.oec. 

5. Mira Vego, član 

6. Božidar Buhin, mag.ing.el. 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospođa  Ana Hrstić je opravdala svoj izostanak službenim obvezama. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća  

 2.   Rezultati  upisa za pedagošku godinu 2019./2020. 

 Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3.Utvrđivanje Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek 

Izvjestitelj : Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 4. Odluka o dežurnim objektima tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019. godine 

Izvjestitelj : ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 26. 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 26.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2.  Ravnateljica je izložila rezultate upisa za pedagošku godinu 2019./2020. Upisano  je 770 djece, 

napomenula je ravnateljica. 122 djece nije upisano  tj. djeca se nalaze na listi čekanja iz razloga što roditelji 
nisu  prihvatili  alternativni ponuđeni objekt.   

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Usvajaju se Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019./2020.  
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Ad. 2.   Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O dl u k u 

Utvrđuje se Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek. Prijedlog će 

se dostaviti Gradskom vijeću naglasnost.   

Ad.3. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

Z a k l j u č a k 

Odluka o dežurnim objektima tijekom mjeseca srpnja i kolovoza će se donijeti na sljedećoj sjednici Upravnog 

vijeća. u roku od nekoliko dana, a glasovanje će se održati elektronskim  putem.  Ravnateljica će dodatno 

konzultirati stručne službe.    

 

      Dovršeno u 12,00 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

KLASA: 601-02/19-08/06 

URBROJ: 2158/87-05-19-03     
Osijek,  07.06.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


