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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  45. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 29.05.2020. u 08,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

Nazočni: 

 

1.  Aleksandar Mihajlović, prof. 

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 

 

Gospođa Vekić Kljaić je opravdala svoj izostanak.  

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikata 

       

 Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 43. i 44. sjednice Upravnog vijeća  

2. Potvrđivanje odluke Upravnog vijeća koja je izglasana elektronskim putem 

Izvjestitelj: Aleksandar Mihajlović, prof. 

3.   Usvajanje 1. Rebalansa u 2020. godini  

     Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.   

4.  Otkazivanje ugovora o radu djelatnici I.J.V. 

      Izvjestitelj:   Ivana Prakatur, dip.iur. 

5.  Rezultatit natječaja za prijem vozača na neodređeno vrijeme 

    Izvjestitelj:  ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.   

6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Mihajlović je  zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnike  sa 

43. i 44. sjednice  Upravnog vijeća koji 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 43. i 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Gospodin Mihajlović je zatražio od nazočnih članova Upravnog vijeća da se, sukladno Poslovniku o 

radu Upravnog vijeća, potvrdi odluka sa sjednice Upravnog vijeća koja je izglasana elektronskim putem. 

Članovi Upravnog vijeća su donijeli  
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O d l u k u 

Roditeljima  čije  dijete pohađa  vrtić  u razdoblju od 11.05. do 31.05.2020. naplatit  će se polovica iznosa 

od cijene izabranog programa.  

Ad.3.  Ravnateljica je ukratko izložila 1. Rebalans za 2020. godinu. Nakon kraće rasprave članovi 

Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se 1. Rebalans za 2020. godinu Dječjeg vrtića Osijek. 

Ad.4. Gospođa Prakatur je ukratko izložila razlog za otkaz ugovora o radu djelatnici I.J.V. Nakon kraće 

rasprave Upravno vijeće donosi  

O d l u k u 

Otkazuje se ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja radnice I.J.V.  

Ad.5. Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnog postupka za izbor vozača, na neodređeno vrijeme. 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Nakon provedenog natječaja za prijem vozača na neodređeno vrijeme odlučeno je da  je primljen Željko 

Špiranec iz Osijeka. 

 

 

 

Dovršeno u 08,45 sati 

 

 

  

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/20-08/06 

URBROJ: 2158/87-05-20-02     
Osijek,  29.05.2020. 
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