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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  42.  sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 05.03.2020. u 12,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

Nazočni: 

 

1. Višnja Vekić- Kljaić, prof., član 

2. Mira Vego, član 

3. Branko Vladetić, mag.oec., član 

4. Vinko Ručević, član  

5. Božidar Buhin, mag.ing.el., član 

6. Ana Hrstić, mag.iur., član 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Alisa Norković, mag.oec., voditeljica  Financijsko-računovodstvene službe 

       

 Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća  

2. Potvrđivanje odluke donesene elektronskim putem 

3.   Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019. godinu i Financijskog izvješća za 

2019. godinu. 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. i Alisa Norković, dipl.oec.  

4. Donošenje odluke o višku prihoda za 2019. godinu 

Izvjestitelj Alisa Norković, dipl.oec. 

5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 

Izvjestitelj: Alisa Norković, mag.oec.   

6.  Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), na određeno 11 

izvršitelja/ica, spremač/ica na određeno vrijeme-8 izvršitelja/ica, stručni suradnik psiholog na neodređeno 

vrijeme, kuhar/ica na neodređeno vrijeme i pedagog na određeno vrijeme.     

7. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospođa Prakatur je obavijestila nazočne da je predsjednik Upravnog vijeća gospodin Mihajlović 

spriječen nazočiti sjednici  te je imenovani, a sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, ovlastio gospodina 

Vinka Ručevića za rukovođenje današnjom sjednicom.  

Gospodin Ručević  je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnike  sa 40. i 41. 

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 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

O d l u k a 

Potvrđuje se odluka o raspisivanje natječaja vozača na neodređeno vrijeme i vozač na određeno vrijeme 

(zamjena za bolovanje).   
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Ad.3. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se  Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019. godinu i Financijskog izvješća za 2019. 

godinu. 

 

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

O D L U K U 

o raspodjeli viška  prihoda za 2019.g. 

Godišnjim obračunom Financijskog plana Dječjeg vrtića Osijek utvrđen je višak prihoda od ukupno 

289.852,00 kn, te će ukupan iznos  biti utrošen  za obavljanje i razvoj  djelatnosti  sukladno Zakonu i 

propisima donesenim na temelju Zakona. 

Ad.5. Gospođa Norković je izložila prijedlog odluke o raspodjeli rezultata te rastumačila da je to odluka koju 

donosimo svake godine, radi se o knjigovodstveno tehničkim usklađivanjima. Nakon kraće rasprave članovi 

Upravnog vijeća su donijeli  

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata 

  Ad.6. Ravnateljica je izložila tijek natječajnih postupaka sa rezultatima testiranja i prijedlogom za izbor     

kandidata. Radni materijal su dobili  i članovi Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu.  

 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

1. Ugovor o radu za radno mjesto odgojite/ica ne neodređeno vrijeme sklopit će se sa Sanjom Počuča. 

 

2. Ugovor o radu za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme sklopit će se sa: Ivanom  Mikulić, 

Lucijom Rupčić, Jelenom Čaić, Jasnom Kolarić, Danijelom Vačić, Lorom Đumlija, Ines Stjepanović, Sanjom 

Vuković, Tihanom Sabo, Valentinom Marek i Maricom Blažević.  

 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

Ugovor o radu za radno mjesto kuhar/ica na neodređeno vrijeme će se sklopiti sa Daliborom Halilovićem.  

 

 Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

Ugovor o radu za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno vrijeme će se sklopiti sa Dunjom 

Marincel. 

O d l u k u 

Ugovor o radu za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme će se sklopiti sa Andrejom 

Josipović. 
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Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

 

O d l u k u 

Ugovor o radu za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme će se sklopiti sa : Ljubicom Vidović, 

Jasminom Užarević, Adrianom Milić, Ljubicom Tomić, Vanjom Bingold, Zoricom Nikolić, Snježanom 

Popović i Marinom Fijačko.  

 

 

 

 

         Dovršeno u  14,00 sati    

      

 

 

                                       

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/20-08/03 

URBROJ: 2158/87-05-20-02     

Osijek,  05.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


