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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  33.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  30.09.2019. s početkom 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. Božidar Buhin, mag.ing.el.  

5. Ana Hrstić, dipl.iur. 

6. Vinko Ručević, član 

7. Branko Vladetić, mag.oec.  

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća  

 

 2. Usvajanje  Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019./2020. 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3. Raspisivanje natječaja za prijem samostalnog referenta zaštite na radu 

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl.iur. 

4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive 

osobe 

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl.iur. 

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 32. 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 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Ravnateljica je ukratko izložila sadržaj Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 

2019./2020. pedagošku godinu, a tekst kojeg su svi članovi Upravnog vijeća primili uz poziv za današnju 

sjednicu. Članovi Upravnog vijeća su nakon rasprave donijeli 
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O d l u k u 

Usvaja se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019./2020.  

Ad.3. Gospođa Prakatur je ukratko izložila zakonsku osnovu za donošenje Pravilnika o postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. Naime, počev od 01.07.2019. 

na snagu je stupio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj: 17/19).  Poslodavci 

moraju donijeti pravilnik za prijavu nepravilnosti i odrediti osobu za njegovu provedbu. Kazna za 

njegovo nedonošenje je od 10.000 do 30.000 kuna 

Na sastanku Sindikata će se predložiti povjerljiva osoba za primanje pritužbi, dodala je gospođa 

Vučko.  

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive 

osobe.  

Ad.4. Dobili smo suglasnost Osnivača za zapošljavanje jednog samostalnog referenta za zaštitu na 

radu, uvodno je rekla gospođa Prakatur.  Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli 

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijem samostalnog referenta za zaštitu na radu, na neodređeno vrijeme.  

                   

      Dovršeno u 14,00  sati       

      

                                                 

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/12 

URBROJ: 2158/87-05-19-2     
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