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

s  38.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  22. studenog 2019. 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. Božidar Buhin, mag.ing.el.  

5. Ana Hrstić, dipl.iur. 

6. Branko Vladetić, mag.oec.  

 

Gospodin Ručević  se ispričao zbog izostanka.   

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Alisa Norković, dipl.oec. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća  

2. Potvrđivanje odluke sa 37. sjednice Upravnog vijeća  

 3.  Usvajanje 2. rebalansa  Financijskog plana za 2019. 

Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

4. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu  

Izvjestitelj:  Alisa Norković, dipl.oec.. 

5. Usvajanje  odluka iz područja fiskalne odgovornosti 

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl.iur.  

6. Raspisivanje natječaja za prijem spremač/ica na neodređeno vrijeme 3 izvršitelja/ice i spremač/ica na 

određeno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust)- 6 izvršitelja/ica  

Izvjestiteljica: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

7. Usvajanje prijedloga iznajmljivanja dvorana vrtića od 14,00 sati 

Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

8. Razno      
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Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnike sa 36. i 37. 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 36. i 37.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Elektronski smo glasali te donijeli odluku o raspisivanju  natječaja za prijem na program stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa -4 odgojitelja/ice istaknuo je gospodin Mihajlović. 

Budući je rok za podnošenje zahtjeva nadležnoj ispostavi Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje za ovu godinu 

30.11.2019., glasali smo elektronski, kako bismo uspjeli poslati zahtjeve u roku, rekao je gospodin Mihajlović. 
Članovi Upravnog vijeća su donijeli   

O d l u k u 

Potvrđuje se odluka o raspisivanju natječaja za prijem 4 izvršitelja/ice na program stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa.    

Ad.3. Gospođa Norković je ukratko izložila tekst 2. rebalansa koji su članovi Upravnog vijeća, sa 

obrazloženjem, primili uz poziv za današnju sjednicu.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se 2. Rebalans  Financijskog  plana za 2019. godinu.  

Ad.4.   Gospođa Norković je ukratko izložila tekst Financijskog plana za 2020. godinu koji tekst su svi 

članovi  Upravnog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu.  Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su 

donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Financijski plan za 2020. godinu.  

Ad.5. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

Odluku   

o ostvarivanju i korištenju vlastitih  prihoda Dječjeg vrtića Osijek. 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

Odluku  

o sukcesivnom pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja. 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

Odluku 

 o sukcesivnom trošenju viška prihoda iz prethodnog razdoblja. 
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Ad.6.  Ravnateljica je ukratko obrazložila potrebu raspisivanja natječaja za prijem spremača/ica. Nakon  kraće 

rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Raspisuje je natječaj za prijem spremača/ice na neodređeno vrijeme- 3 izvršitelja/ice i spremača/ice na 

određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)- 6 izvršitelja/ice.  

Ad. 7. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

Z a k l j u č a k 

Dozvoljava se najam dvorana u vremenu  od 14,00 sati. Ugovorom će se definirati način korištenja didaktike i 

materijala u vlasništvu Dječjeg vrtića Osijek. Iznajmljivač je obvezan dostaviti  popis osoba koje  će 

sudjelovati u radu klubova koji iznajmljuju naše dvorane.  

 

 

      

      Dovršeno u 15,20 sati       

      

                                                 

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

KLASA: 601-02/19-08/17 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     

Osijek,  22.11.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


