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IZVADAK IZ ZAPISNIKA  s 07. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  09. studenog 2017. godine u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7  

Nazočni: 

1. Marin Babić, mag.oec., predsjednik 

2. Gabriela Reiter, mag.iur., član 

3. Vinko Ručević, član 

4. Katica Pecnik, prof., član 

5. Mirela Svirać, mag.paed., član 

6. Ana Hrstić, mag.iur., član 

 

Ostali nazočni: 

1. Svjetlana Takač, prof., ravnateljica 

      

Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

Gospođa Sanela Mihalj se ispričala za nedolazak, nalazi se na službenom putu. 

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća  

2.  Otvaranje zaprimljenih zamolbi za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Osijek 

      Izvjestitelj: Marin Babić, mag.oec. 

3. Razno        

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

na zapisnik sa 6. 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 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Babić je ukratko izložio tijek natječaja za ravnatelja 

Dječjeg vrtića Osijek. Do posljednjeg dana zaprimanja prijava, 07.11.2017. godine smo zaprimili 

zamolbe 6 kandidata, napomenuo je gospodin Babić te pristupio otvaranju zamolbi i pregledu  

natječajne  dokumentacije. 

Otvaranje zamolbi se održava redoslijedom kojim su zamolbe zaprimljene: 

1. Marija Štambuk Čabajje profesor filozofije i diplomirani pedagog, zaposlena u Dječjem vrtiću 

Vukovar I na radnom mjestu stručni suradnik pedagog, počev od 2008. godine. Imenovana 

zadovoljava sve formalne uvjete natječaja i dostavila je svu traženu dokumentaciju. 

2. Mira Vego je odgojiteljica, zaposlena u Dječjem vrtiću Osijek 34 godine, na radnom mjestu 

odgojitelj. Imenovana zadovoljava sve formalne uvjete natječaja i dostavila je svu traženu 

dokumentaciju. 

3. Vladimirka Vidović je pedagog, zaposlena u Dječjem vrtiću Osijek 30 godina, na poslovima 

odgojitelja do 1998. godine  i, od 1998. godine, na poslovima stručnog suradnika pedagoga. 

Imenovana zadovoljava sve formalne uvjete natječaja i dostavila je svu traženu dokumentaciju. 
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4. Višnja Vekić-Kljaić  je odgojiteljica, zaposlena u Dječjem vrtiću Osijek 27 godina. Imenovana 

zadovoljava sve formalne uvjete natječaja i dostavila je svu traženu dokumentaciju. 

5. Klementina Šuljug je odgojiteljica, zaposlena u Dječjem vrtiću Osijek na radnom mjestu odgojitelj 

od 03.04.2017. godine. Do tada je radila u dječjem vrtiću Sunčev sjaj-Nazaret, Đakovo, također na 

radnom mjestu odgojitelj, od 2003. godine. Imenovana zadovoljava sve formalne uvjete natječaja i 

dostavila je svu traženu dokumentaciju. 

6. Ksenija Romstein je profesor rehabilitator, zaposlena na Sveučilištu J.J. Strossmayer u Osijeku, 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, počev od 2006. godine. Prethodno je radila u Kliničkom 

bolničkom centru Osijek u trajanju od jednog mjeseca,  u Centru za odgoj i osnovno obrazovanje Ivan 

Štark u trajanju od jedne godine i jedanaest mjeseci te u Dječjem domu SOS u trajanju od dvije godine 

i 9 mjeseci.     

Nakon rasprave su članovi Upravnog vijeća donijeli, jednoglasno 

 

O d l u k u 

 

Zamolba gospođe Ksenije Romstein će se odbaciti budući imenovana ne ispunjava uvjet „ 

najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.“  

 

Zaključno, predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo sljedeće: 

Sukladno tekstu natječaja svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja će biti 

pozvani na testiranje koje provode predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Gospodin Babić će odmah nakon današnje sjednice 5 kandidatkinja koje zadovoljavaju formalne 

uvjete natječaja obavijestiti da je dana 13.11.2107. godine s početkom u 10,00 sati testiranje koje 

će provesti predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a isto će se održati u Upravnoj zgradi 

Dječjeg vrtića Osijek. Nadalje, na samom testiranju će kandidati biti obaviješteni u koliko će se 

sati dana 14.11.2017. održati usmeno testiranje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Konačno, 

razgovor sa članovima Upravnog vijeća će se održati 15.11.2017. godine, s početkom u 14,00 sati. 

Zaključno, sljedeća sjednica Upravnog vijeća se saziva za dan 15.11.2017. godine s početkom u 

14,00 sati, a na istoj će se utvrditi i prijedlog kandidata za ravnatelja koji će se dana 16.11.2017. 

godine dostaviti Gradskom vijeću Grada Osijeka.  

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                          Zapisničar                                                                          

 

                                                                                           Ivana Prakatur      

 

 

 

                                                                    

KLASA: 601-02/17-08/14 

URBROJ: 2158/87-05-17-03 

Osijek,  09.11.2017.  

 

 


