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IZVADAK IZ ZAPISNIKA  

s  53. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 22.12.2020. u 12,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

Nazočni: 

 

1. Aleksandar Mihajlović, prof. 

2. dr.sc. Višnja Vekić- Kljaić, član 

3. Mira Vego, član 

4. Božidar Buhin, mag.ing.el., član 

5. Branko Vladetić, mag.oec. 

6. Boris Štulina, mag.oec. 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 

Gospodin Ručević se ispričao zbog izostanka.  

       

 Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

1. Usvajanje zapisnika sa 51. i 52. sjednice Upravnog vijeća  

2. Verificiranje odluke donesene elektronskim glasovanjem 

3. Rezultati natječaja za prijem  odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme-2 izvršitelja/ice, na određeno 

vrijeme (zamjena za bolovanje)- 2 izvršitelja/ica spremača/ice na neodređeno vrijeme-3 izvršitelja/ice i 

na određeno vrijeme(zamjena za bolovanje)- 6 izvršitelja/ica , zdravstveni voditelj/ica na neodređeno 

vrijeme, stručni suradnik edukacijski rehabilitator na neodređeno vrijeme- 3 izvršitelja/ice i stručni 

suradnik psiholog  na neodređeno vrijeme 

4. Razno                                                                                                               
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

51. i 52. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na 

zapisnike nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvajaju se zapisnici sa 51. i 52. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. Verificira se odluka sa prethodne sjednice Upravnog vijeća koja je izglasana elektronskim putem o 

raspisivanju natječaja.  

 

Ad.3. Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnih postupaka.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno  mjesto odgojitelj  na  neodređeno vrijeme izabiru se Vedrana Kuti i Nikolina Menjuk 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  
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O d l u k u 

Za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme izabiru se  Doris Kuštro i Lora Đumlija.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme izabiru se Daliborka Bekić, Adriana Milić i 

Davorka Agotić 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme izabiru se Ljubica Borković, Gordana 

Marković-Juričak, Branka Turinski, Katarina Fišer, Pamela Tomeš i Ivanka Barić 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica ne neodređeno vrijeme izabire se  Mirjana Vučković 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto stručni suradnik edukacijski rehabilitator izabire se Barbara Lenart. 

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Za radno mjesto stručni suradnik psiholog ne izabire se niti jedan kandidat, budući nitko  od 

kandidata ne zadovoljava formalne uvjete za radno mjesto (odgovarajuća struka i položen stručni 

ispit).  

 

 

      Dovršeno u 13,30  sati                                    

   Zapisničar       

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

     Ivana Prakatur                                                                      

 

                                                                                                          Aleksandar Mihajlović, prof.       

 

                                                                                                 

KLASA: 601-02/20-08/14 

URBROJ: 2158/87-05-20-02     
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