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IZVADAK IZ ZAPISNIKA  

s  31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  17.07.2019. s početkom u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4. Božidar Buhin, mag.ing.el.  

5. Ana Hrstić, dipl.iur. 

 

Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospoda Ručević i Vladetić su se ispričali. 

 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1.  Usvajanje zapisnika sa 29. i 30. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Potvrđivanje odluke sa prethodne sjednice koja se održala elektronskim putem 

    Izvjestitelj: Aleksandar Mihajlović, prof.  

  3.  Rezultati natječaja za prijem  odgojitelja 19 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, 17 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme do 31.07.2020. i 2 izvršitelja/ica zamjena za rodiljni/roditeljski dopust,  7 spremač/ica na 

neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme –do 31.07.2020., 1 psiholog na neodređeno vrijeme, 2 

edukacijska rehabilitatora na neodređeno vrijeme  i jedan pedagog na određeno vrijeme zamjena za  bolovanje   

       Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Potvrđivanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek 

Izvjestitelj: Ivana Prakatur, dipl.iur.  

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 29. i 30.  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  29. i 30. 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  odlučivalo se o dvije žalbe na rezultate upisa za 

pedagošku godinu 2019./2020. koje smo zaprimili nakon prethodne sjednice Upravnog vijeća. Slijedom 
rečenog članovi Upravnog vijeća donose  

Z a k l j u č a k 

Potvrđuje se odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića koja je izglasana dana 28.06.2019. godine. 
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Ad.3. Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnih postupka. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog 
vijeća, su, nakon prijedloga  ravnateljice, donijeli  

O d l u k u 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme-19 izvršitelja/ica odlučeno je 

da će se radni odnos zasnovati sa: 

Martina Kiš,Sara Hrgović,Mirta Vidić,Karolina Čelig Uldrijan,Antonia Valentić,Ana-Marija Kesegić,Andrea 

Harhaj,Nedeljka Mrđa,Barbara Čvagić,Ivana Markić,Marija Petrović,Zorica Faraho,Ivana Gelemanović,Petra 

Stanić Klobučar,Milena Stijić,Andrea Kečinović,Ljiljana Pavlović,Gordana Živković i Matea Miličić. 

2.  Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme-17 izvršitelja/ica  (do 

31.07.2020.) odlučeno je da će se  radni odnos zasnovati sa: Ivana Gorjanac,Natalija Vidaković,Ana 

Krmpotić,Ivana Vukasović,Mihaela Nađ,Hana Per,Martina Buhin,Ena Krišto,Antonija Pejičić,Ivona 

Ament,Sanja Pavić,Marija Varžić,Martina Zetović,Branka Radmanović,Josipa Zadro,Ana-Marija Đurđević i 

Katica Vojvodić. 

3. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme-2 izvršitelja/ica  ( zamjena za 

rodiljni/roditeljski dopust) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:Marijana Knjeginić i Ivana Turković 

Nadalje, Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli 

O d l u k u 

Na radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme-7 izvršitelja/ica primit će se:  Mirjana Popadić,  Sunčica 

Vujnovac, Mara Glavač, Martina Franjić, Sandra Lukač, Renata Hodan i Svjetlana Stjepanović, 

Na radno mjesto  spremač/ica na određeno vrijeme-6 izvršitelja/ica  (do 31.07.2020.)  primit će se: Nataša 

Bašić, Davorka  Agotić, Daliborka Bekić, Vesna Čižić, Ana Černava i  Gordana Inhof 

 Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

1. Na radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno vrijeme  primit će se Zrinka Lovrinčević. 

Za radno mjesto stručni suradnik pedagog   članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

1. Na radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)  primit će se: 

Dijana Markota 

Zaključno,  članovi Upravnog vijeća su donijeli 

O d l u k u 

1. Na radno mjesto stručni suradnik edukacijski rehabilitator će se primiti:  Barbara Lenart i  Anja Kovač 

Mišura.  

Ad. 4.  Budući su  ispunjeni uvjeti za potvrđivanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta dječjeg 

vrtića Osijek, nakon što je Gradsko vijeće dostavili prethodnu suglasnost,  članovi Upravnog vijeća su donijeli  
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O d l u k u 

Usvaja se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek.  

     Dovršeno u 14,30 sati          

                                                     

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/19-08/10 

URBROJ: 2158/87-05-19-02     
Osijek,  17.07.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


