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IZVADAK   ZAPISNIKA 

s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  16. veljače 2018. godine u 09,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7  

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Marina Vukorepa, univ.spec.oec., član 

3. Katica Pecnik, prof., član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Sanela Mihalj, mag.oec., član 

6. Mirela Svirać, mag.paed. 

7. Vinko Ručević, član 

 

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 10. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Verificiranje mandata novoizabranih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

 3.  Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2017. godinu i  Financijskog izvješća za 

2017. godinu 

    Izvjestitelj ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. i voditeljica Službe Financijsko-računovodstvenih 

poslova Alisa Norković, dipl.oec. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme 13 

izvršitelja/ica, na određeno vrijeme (do 31.07.2018.) 9 izvršitelja/ica, spremača/ica na neodređeno vrijeme 6 

izvršitelja/ica i na određeno vrijeme (do 31.07.2018.) 2 izvršitelja/ice i stručno- zanatskog radnika na 

neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj/ica.  

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa psiholog-1 izvrštelj/ica, stručni suradnik edukacijski rehabilitator-1 izvršitelj/ica i 

stručni suradnik logoped-1 izvršitelj/ica 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

6.  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, mag.iur. 

7. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2017. godinu 

Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

8. Odluka o raspodjeli rezultata 

Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

9. 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 

zapisnik sa 10. 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 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Grad Osijek je imenovao nove članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. Novoimenovani 

predsjednik Upravnog vijeća je  Aleksandar Mihajlović  i Marina Vukorepa. 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Verificira se mandat novoizabranih članova Upravnog vijeća Aleksandra Mihajlovića i Marine Vukorepa. 

 Ad.3. Ravnateljica Štambuk Čabaj je ukratko izložila Izvješće o odgojno obrazovno radu za 2017. godinu, 

koje je dostavljeno svim članovima upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Budući je Izvješće vrlo opsežno, 

ravnateljica je ukratko izložila stavke iz Izvješća (materijalni uvjeti, kadrovi, broj skupina itd).  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Usvaja se Izvješće o odgojno-obrazovno radu za 2017. godinu i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Osijek.    

Ad.4. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Raspisat će se natječaj za prijem odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme- 13 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme 

(do 31.07.2018.)- 9 izvršitelja/ica, spremača/ica na neodređeno vrijeme-6 izvršitelja/ica i na određeno vrijeme 

(do 31.07.2018.)-2 izvršitelja/ice i stručno zanatski radnik ličilac, na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica. 

Natječaj će se objaviti na web stranci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Dječjeg vrtića 

Osijek www.vrticiosijek.hr.  

Ad.5. Ravnateljica je ukratko izložila problematiku naše Ustanove, a u svezi sa zapošljavanjem stručnih 

suradnika. Dječji vrtić Osijek, naime, ima jednog stručnog suradnika psihologa i jednog stručnog suradnika 

edukacijskog logopeda. Slijedom rečenog, ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja za prijem edukacijskog 

rehabilitatora, logopeda i psihologa.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Raspisat će se natječaj za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad jednog edukacijskog 

rehabilitatora, jednog logopeda i jednog psihologa. Natječaj će se također objaviti na web stranici Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr. 

http://www.vrticiosijek.hr/
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Ad. 6.  Gospođa Prakatur je ukratko izložila Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti arhivskog i 

registraturnog gradiva. Naime, budući su se promijenili neki od rokova čuvanja registraturnog gradiva, izradili 

smo Prijedlog Izmjena Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, te ćemo isti dostaviti Državnom 

arhivu na suglasnost. 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. 

Ad.7. Gospođa Norković je obrazložila odluku o raspodjeli viška prihoda, koju su članovi Upravnog vijeća 

primili uz poziv za današnju sjednicu. 

Gospođa Hrstić je mišljenja kako neke stavke treba promijeniti, u fokusu trebaju biti potrebe djece i roditelja. 

S konstatacijom se slaže i gospodin Mihajlović, smatra to potrebitim upravo zbog percepcije javnosti. Nakon 

rasprave je donesen 

Z a k l j u č a k 

Odluka o raspodjeli viška prihoda će se donijeti naknadno. 

Ad.8. Gospođa Norković je ukratko izložila prijedlog odluke o raspodjeli rezultata. Istaknula je da je to 

knjigovodstveno knjiženje koje se radi na kraju svake godine. 

Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata 

 

Konta Duguje Potražuje 

Višak prihoda poslovanja (922110) 3.738.582,51  

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (922220)  461.650,37 

Manjak primitaka od financijske imovine (922230)  3.276.932,14 

Ukupno 3.738.582,51 3.738.582,51 

 

   Dovršeno u 11,00 sati.                                                              

   Zapisničar                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur                                                                      Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

KLASA: 601-02/18-08/02 

URBROJ: 2158/87-05-18-04 

Osijek, 16.02.2018.  
 

 

 

 
 

 


