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IZVADAK IZ Z A P I S N I KA 

s  50. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 28.10.2020. u 12,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

Nazočni: 

 

1. Aleksandar Mihajlović, prof. 

2. Višnja Vekić- Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4. Vinko Ručević, član  

5. Božidar Buhin, mag.ing.el., član 

6. Boris Štulina, mag.oec., član 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospodin Vladetić se ispričao te obrazložio da se nalazi u samoizolaciji. 

       

 Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice Upravnog vijeća  

2.   Rezultati natječaja za prijem: stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), 

tehnički referent 1 na neodređeno vrijeme, spremač/ica na određeno vrijeme, do 31.07.2021. – 6 

izvršitelja/ica, spremač/ica na neodređeno vrijeme- 4 izvršitelja/ice, odgojitelj/ica na određeno vrijeme, do 

31.07.2021.- 11 izvršitelja/ica, odgojitelj/ica na određeno vrijeme-pripravnik- 5 izvršitelja/ica, odgojitelj/ica 

na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica 

 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

3. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Mihajlović je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnike  sa 

49. sjednice Upravnog vijeća koji 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 49. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

 

Ad.2. Ravnateljica je izložila tijek natječajnog postupka za prijem odgojitelja/ica, odgojitelja/ica 

pripravnika/ca, tehničkog referenta, spremača/ica i stručnog suradnika pedagoga. Natječajni postupak se 

sastoji od dva dijela, svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete su pozvani na pismeno testiranje te na 

posljetku na usmeni razgovor. Naime, uvjet za poziv na usmeno testiranje je zadovoljenih 50% i više na 

pismenom testiranju.     

Ukupan broj ostvarenih bodova za svakog kandidata je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz poziv za 

današnju sjednicu.  
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Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donose  

O d l u k u 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem  odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme odlučeno je da će se radni 

odnos zasnovati sa: 

Jelena Čaić 

2. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelja/ice na određeno vrijeme, do 31.07.2021. godine, 

odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:  

1.Tihana Sabo 

2. Eila Elezović 

3. Ivana Gorjanac 

4. Sanja Fančović 

5. Ria Miller 

6. Martina Zetović 

7. Mihaela Nađ 

8. Martina Buhin 

9. Ivana Vukasović 

10. Antonija Pejičić 

11. Tena Šapina 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donose  

O d l u k u 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelj/ica- pripravnik/ca odlučeno je da će se 

radni odnos zasnovati sa: 

1. Magdalena Šimatić 

2. Maja Fury 

3. Nikolina Fančović 

4. Ema Kasač 

5. Iva Begović  

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donose  
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O d l u k u 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme  odlučeno je da 

će se radni odnos zasnovati sa: 

1. Vesna Čižić 

2. Ljubica Vidović 

3. Marina Fijačko 

4. Nikolina Nikšić 

2. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme, do 31.07.2021., 

odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:  

1.Nataša Bašić 

2. Gordana Kojić 

3. Daliborka Bekić 

4. Lidija Marošević 

5. Jasmina Užarević 

6. Gordana Inhof 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donose  

O d l u k u 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto tehnički referent 1 na neodređeno vrijeme  odlučeno 

je da će se radni odnos zasnovati sa: 

Željko Nikolić 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donose  

O d l u k u 

Nakon provedenog natječaja za prijem na radno stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za 

bolovanje)  odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa: 

Andrea Josipović                                    

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur             

 

                                                                                                       Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

KLASA: 601-02/20-08/11 

URBROJ: 2158/87-05-20-02     
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