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

s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  24.05.2019. godine u 13,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3.  Vinko Ručević , član 

4. Branko Vladetić, mag.oec. 

5. Ana Hrstić, mag.iur. 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospođa  Mira Vego i gospodin Božidar Buhin su opravdali svoj izostanak. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. i 25. sjednice Upravnog vijeća  

 2.   Potvrđivanje odluke koja je donesena elektronskim glasovanjem 

Izvjestitelj:  Aleksandar Mihajlović, pro.f 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem financijskog knjigovođe na određeno vrijeme (zamjena 

za rodiljni/roditeljski dopust) i vozač/ica na neodređeno vrijeme 

Izvjestitelj ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Donošenje odluke o izvođenju građevinskih radova u  podcentru Bubamara 

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 

zapisnike sa 24. i 25. 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 

 

Usvajaju se zapisnici  sa 24. i 25. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2.  Predsjednik Upravnog vijeća je ukratko izložio odluku koja je donesena na prethodnoj sjednici 

Upravnog vijeća koja se održala elektronskim putem, naime produženi su rokovi za podnošenje zahtjeva za 
upis za roditelje djece s područja Grada Čepina. Članovi Vijeća su donijeli 

Z a k l j u č a k 

Potvrđuje se odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića koja je izglasana dana 24.04.2019.  

Ad.3. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  



2 
 

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za financijskog knjigovođu na određeno vrijeme te za vozača/icu na neodređeno vrijeme.  

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči, na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web 

stranici Dječjeg vrtića Osijek.  

Ad.4. Ravnateljica je izložila svoj prijedlog za ulaganje u podcentar Bubamara. Naime, imamo potrebnih 

sredstava te bi bilo svrhovito uložiti u potkrovlje podcentra Bubamara  budući je potencijal dobar za izgradnju 

još jedne sobe. Već postoji jedna skupina te se može formirati još jedna.  Nakon kraće rasprave članovi 

Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Radovi na podcentru Bubamara će se  provesti sukladno Pravilniku o jednostavnoj  nabavi Dječjeg vrtića 

Osijek. . 

 

 

  

 

 

      Dovršeno u 14,15 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/05 

URBROJ: 2158/87-05-19-01     
Osijek,  22.05.2019. 
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