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IZVADAK IZ ZAPISNIKA  

s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  20.12.2018. 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.  Vinko Ručević , član 

5. Branko Vladetić, mag.oec. 

6. Božidar Buhin, mag.ing.el. 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Svoj izostanak su opravdali gospođa Ana Hrstić i gospođa Dajana Vučko. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća  

 2.  Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Osijek za 2019. godinu sa obrazloženjem  i projekcija   plana  

za 2020. i 2021. godinu                                                                                                                                      

     Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

3. Usvajanje Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu 

    Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl. iur. 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

zapisnik sa 20.  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 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2.  Gospođa Norković je ukratko izložila Financijski plan za 2019. godinu koji su svi članovi Upravnog 

vijeća dobili uz poziv za današnju sjednicu. Napomenula je kako je Proračun Grada Osijeka usvojen na 13. 

sjednici Gradskog vijeća koja se održala dana 19.11.2018. godine. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci 

za 2019. godinu su u ukupnom iznosu od 50.085.858,00 kuna.  Prihodi i primici te rashodi i izdaci su 

razvrstani po iznosima i izvorima financiranja te su isti obrazloženi, nadodala je gospođa Norković.  

Nakon kratke rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića Osijek za 2019. godinu sa obrazloženjem  i projekcija   plana  za 

2020. i 2021. godinu. 
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Ad.3. Gospođa Ivana Prakatur je istaknula kako se Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu samo 

nadovezuje na Financijski  plan. Naime, mi smo kao javna ustanova obveznici primjene Zakona o javnoj 

nabavi, što podrazumijeva objavljivanje postupka u oglasniku javne nabave za nabavu roba i usluga iznad 

200.000,00 kuna te za nabavu radova iznad 500.000,00 kuna.  Mi sklapamo okvirne sporazume za razdoblje 

od dvije godine, kako bismo postigli što povoljnije cijene i nemamo obvezu objavljivanja postupaka svake 

godine, što je ušteda, istaknula je gospođa Prakatur.    

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se  Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu.  

 

      Dovršeno u 12,40 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

     KLASA: 601-02/18-08/14 

     URBROJ: 2158/87-05-18-02 

 

 

     
 

 

 

 

 


