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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  36.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  08. studenog 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 34. i 35. sjednice Upravnog vijeća  

 

  2.  Rezultati natječaja za prijem samostalnog referenta zaštite na radu na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3. Javni poziv za upis djece u program predškole za 2019./2020. godinu 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnike sa 34. i 35. sjednice   Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. 

Primjedbi na zapisnike nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvajaju  se zapisnici sa 34. i 35.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Ravnateljica je ukratko izvijestila nazočne članove o tijeku natječajnog postupka za prijem samostalnog 

referenta zaštite na radu na neodređeno vrijeme. Natječaj je raspisan dana 01.10.2019. te je trajao do 

09.10.2019. Isti je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici www.vrticiosijek.hr i na web stranici Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje.  U roku smo zaprimili osam zamolbi. Tri zamolbe su odbačene zbog formalnih 

nedostataka. Na pismeno testiranje je pozvano pet kandidata, a dvoje od njih je zadovoljilo na pismenom 

testiranju te su pozvani na usmeni razgovor. Nakon provedenog testiranje ravnateljica predlaže kandidata sa 

ostvarenim najveći brojem bodova, Juru Bartolovića iz Tenje.  Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća 
su donijeli 

 

http://www.vrticiosijek.hr/
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O d l u k u 

Ugovor o radu za radno mjesto samostalni referent zaštite na radu, na neodređeno vrijeme, će se sklopiti sa 
Jurom Bartolovićem iz Tenje.   

Ad.2. Ravnateljica je ukratko izložila obvezu objave  javnog poziva za upis djece u program predškole za 

djecu rođenu od 01.04.2013. do 31.03.2014. godine. Slijedom rečenog, pozivaju se roditelji djece koja do sada 

nisu bila obuhvaćena redovitim programom  predškolskog odgoja, na upis u program predškole.  Program u 

trajanju 250 sati provodit će se od 03.02.2020. do 03.04.2020. godine, u podcentrima za koje imamo 

verificiran program od strane nadležnog Ministarstva (podcentar Radost, podcentar Maslačak, podcentar 

Jaglenac, podcentar Josipovac i podcentar Zvončić. Upise ćemo vršiti od 25.11.2019. do 06.12.2019. u 

Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7. Na upise je potrebno donijeti sljedeće: 

ispunjen zahtjev za upis djeteta, ispunjen inicijalni upitnik, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih 

iskaznica roditelja, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju 

teškoća u razvoju, liječnička potvrda i iskaznica imunizacije. Roditeljski  sastanak će se održati 28.01.2020. u 

18,00 sati, u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek. 

Sljedeći upisi će se odvijati istovremeno sa redovnim upisima budući je tako propisano novim 

Pravilnikom o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječje vrtiću Osijek, koji smo usvojili tijekom ljeta, zaključila je ravnateljica. Na upit gospodina 

Mihajlovića kako ćemo riješiti problem potrebnih kadrova za realizaciju programa predškole, 

ravnateljica je odgovorila da ćemo zaposliti potreban broj odgojitelja do 60 dana. Nakon kraće 

rasprave članovi Upravnog  vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Objavljuje se javni poziv za upis djece u program predškole za 2019./2020. godinu. 

 

 
         

      Dovršeno u 13,10  sati       

      

                                                 

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/15 

URBROJ: 2158/87-05-19-2     
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