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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 19.06.2019. godine u 13,30 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.  

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  
 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Upravnog vijeća  

2. Potvrđivanje odluke sa prethodne sjednice koja se održala elektronskim putem 

    Izvjestitelj: Aleksandar Mihajlović, prof.  

  3.  Usvajanje 1. Rebalansa  za 2019. godinu plana rashoda i izdataka 

       Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Rezultati natječaja za prijem financijskog knjigovođe na određeno vrijeme  (zamjena za rodiljni/roditeljski 

dopust) i vozača/ice na neodređeno vrijeme 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Donošenje odluke o raspisivanju  natječaja za prijem odgojitelja 19 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, 

17 izvršitelja/ica na određeno vrijeme do 31.07.2020. i 2 izvršitelja/ica zamjena za rodiljni/roditeljski dopust,  

7 spremač/ica na neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme –do 31.07.2020., 1 psiholog na neodređeno 

vrijeme, 2 edukacijska rehabilitatora na neodređeno vrijeme, i jedan pedagog na određeno vrijeme zamjena za  

bolovanje   

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

6. Odlučivanje o žalbama na rezultate upisa za pedagošku godinu 2019./2020. 

  Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.   

7. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

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

zapisnike sa 27. i 28.  sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 
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O d l u k u 

 

Usvajaju se zapisnici  sa 27. i 28. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Predsjednik Upravnog vijeća je ukratko izložio odluku koja je donesena na prethodnoj sjednici 
Upravnog vijeća koja se održala elektronskim putem. Naime na prethodnoj sjednici se odlučilo da će se o 

dežurnim objektima tijekom mjeseca srpnja i kolovoza odlučiti naknadno elektronskim glasovanjem. 

Elektronsko glasovanje je održano dana 12.06.2019. te je odluka donesena sa pet glasova ZA i dva PROTIV. 
Slijedom rečenog članovi Upravnog vijeća donose  

Z a k l j u č a k 

Potvrđuje se odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića koja je izglasana dana 12.06.2019.  

Ad.3. Ravnateljica je ukratko obrazložila tekst Rebalansa za 2019. godinu. Naime, usvajanje od strane 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek je samo formalnost, budući je Rebalans usvojen na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Osijeka koja se održala dana 03.06.2019.  Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su 
donijeli   

O d l u k u 

Usvaja se  1. Rebalans  za 2019. godinu plana rashoda i izdataka. 

Ad. 4. Rezultati natječaja za prijem vozača na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica i financijskog knjigovođe na 

određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust).  

Članovi Upravnog vijeća donose  

O d l u k u 

Dječji vrtić Osijek će sa Marijom Papićem iz Osijeka sklopiti ugovor o radu na neodređeno mjesto za radno 

mjesto vozač, s početkom rada 01.09.2019. godine  i Julijanom Zrakić za radno mjesto financijski knjigovođa 

na određeno vrijeme. 

Ad. 5.  Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Raspisat će se natječaj  za prijem odgojitelja 19 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, 17 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme do 31.07.2020. i 2 izvršitelja/ica zamjena za rodiljni/roditeljski dopust,  7 spremač/ica na 

neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme –do 31.07.2020., 1 psiholog na neodređeno vrijeme, 2 

edukacijska rehabilitatora na neodređeno vrijeme, i jedan pedagog na određeno vrijeme zamjena za  

bolovanje.  

Ad. 6.  U svezi sa dostavljenim žalba  na rezultate Upisa o kojima treba odlučiti Upravno vijeće ravnateljica je 

napomenula da se 122 djece nalazi na listi čekanja. Otvoreno je deset  novih desetosatnih grupa (6 Višnjevac, 

1 Latica, 1 Krijesnica, 1 Stribor). U pedagoškoj godini ćemo imati upisano 2974 djece. S obzirom da smo 

smanjili upisne kvote, zbog približavanja pedagoškim standardima, u prosjeku je na razini Dječjeg vrtića 

Osijek upisano 216. djece manje (prosječni vrtić s pet grupa je primao osam djece manje). Na taj smo način 

osigurali kvalitetniji odgojno obrazovni rad odgojiteljica, veću mogućnost individualnog pristupa djetetu i 

veću mogućnost praćenja razvojnog napretka djeteta, a podignuta je i razina sigurnosti djece. Otvaranjem 

novih skupina smo omogućili polazak u vrtić za 183 djeteta, a novootvorena soba u podcentru Bubamara će 

od jeseni moći zaprimiti još jednu skupinu.   Dio djece s oba zaposlena roditelja je usmjeren u Donji grad. 

Čim bude adaptiran prostor u podcentru Bubamara roditeljima će  biti omogućen prijelaz. Nakon 01.07. će se 
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znati tko je sve uplatio akontaciju tj. potvrdio upis, a krajem kolovoza će se pristupiti pregledavanju  liste 

čekanja i nudit će se mjesto u vrtiću za obitelji s oba zaposlena roditelja.     

Uslijedilo je  odlučivanje o žalbama.  

  

 

      Dovršeno u 14,30 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 
     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 
 

 

 

 
KLASA: 601-02/19-08/08 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     
Osijek,  19.06.2019. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     
 

 
 

 

 


