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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  39.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  20. prosinca  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.  Ana Hrstić, dipl.iur., član 

5. Branko Vladetić, mag.oec., član 

6. Vinko Ručević, član  

 

Gospodin Buhin se ispričao. 

Gospođa Vučko nas je obavijestila da neće moći nazočiti sjednici.  

 

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 38. sjednice Upravnog vijeća  

2. Rezultati natječaja za prijem spremač/ica na neodređeno vrijeme-3 izvršitelja/ice i na određeno vrijeme-6 

izvršitelja/ice 

Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3. Raspisivanje natječaja za prijem vozač/ica na neodređeno vrijeme i edukacijski rehabilitator na neodređeno 

vrijeme 

Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu 

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 38. 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 38. sjednice  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2.  Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječaja za prijem spremača/ica na neodređeno- 3 izvršitelja/ica  i 

na određeno vrijeme- 6 izvršitelja/ica.  Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme odabiru se Ivana Kiš, Ljerka Andžaković i Mirjana 

Andanovski. 
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Za radno mjesto spremačica na određeno vrijeme  (zamjena za bolovanje) odabiru se Nikolina Nikšić, Adriana 

Milić,  Bojana Gotal, Serafinka Vrdoljak, Ljubica Vidović  i Ljubica Borković. 

Ad.3. Ravnateljica je ukratko izložila potrebu zapošljavanja vozača i edukacijskog rehabilitatora.   

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijema vozača/ice na neodređeno vrijeme. 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća donose  

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijem stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora. 

Ad.4.   Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli 

O d l u k u 

Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu u Dječjem vrtiću Osijek. 

   

  

    

      Dovršeno u 15,20 sati       

      

                                                 

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

KLASA: 601-02/19-08/18 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     

Osijek,  20.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



3 
 

 

 

 

 

 


