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I Z V A D A K  I Z  Z A P I S N I K A 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  19.10.2018. godine u 12,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Vinko Ručević , član 

6. Branko Vladetić, mag.oec. 

 

Gospodin Buhin se ispričao.  

 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikalne udruge u predškolskom odgoju 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem  8 odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme, 4 

odgojitelja/ica na određeno vrijeme  i  prijem jednog financijskog knjigovođe na neodređeno vrijeme 

   Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

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

zasnivanja radnog odnosa 10 odgojitelj/ica,  1 edukacijskog rehabilitatora i jednog tehničkog referenta 2 

    Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Najam dvorana u sastavu podcentara Dječjeg vrtića Osijek 

    Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.  

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 18.  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 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Ravnateljica je ukratko obrazložila potrebu organizacije za prijemom novih djelatnika. Naime, kako 

bismo postavili bazu odgojitelja potrebno je raspisati natječaj za prijem 8 odgojitelja na  neodređeno vrijeme. 

Izračun je napravljen prema broju skupina, nadodala je ravnateljica. Također je potrebno raspisati natječaj za 

prijem 3 odgojiteljice kao zamjena zar rodiljni/roditeljski dopust, te jedne do 31.07.2019. zbog povećanog 

opsega posla-podcentar Ribica, Sarvaš).  

Kolegica koja radi na poslovima financijski knjigovođa odlazi sa 31.12.2018. u mirovinu, slijedom čega je 

potrebno raspisati natječaj za prijem djelatnika s početkom rada 01.01.2019. 
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Nadalje, prijedlog ravnateljice je raspisati natječaj za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa, 10 odgojitelja/ica. Nadalje, raspisat ćemo raspisati i natječaj za program stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 edukacijski rehabilitator. Nadalje, kolegi koji je 

raspoređen na poslove tehnički referent 2 je potrebna pomoć u radu. Ravnateljica i tajnica su ukratko 

obrazložile opseg posla tehničkog referenta 2 (jednostavne nabave roba, radova i usluga, održavanje 

informacijskog sustava, energetska učinkovitosti, projekti itd.), te je zaključeno da je opravdano raspisati 

natječaj za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto  

tehnički referent 2.   

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su jednoglasno donijeli 

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za prijem 8 odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme, 3 odgojitelja/ica na određeno vrijeme, 

zamjena za rodiljni/roditeljski dopust i 1 odgojitelj/ica do 31.07.2019. godine.  

Raspisuje se natječaj za prijem financijskog knjigovođe na neodređeno vrijeme. 

Raspisuje se natječaj za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 10 

odgojitelja /ica, tehničkog referenta 2 i edukacijskog rehabilitatora. 

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

Ad. 3. Svi članovi Upravnog vijeća su podržali prijedlog ravnateljice da se raspiše natječaj za prije polaznika 

na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. nakon kraće rasprave članovi 

Vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja/ice- 10 

izvršitelja/ica, za edukacijskog rehabilitatora 1 izvršitelj/ica i tehnički referent 2-1 izvršitelj/ica.  

 

      Dovršeno u 13,10          

                                                 

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

     KLASA: 601-02/18-08/12 
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