
1 
 

IZVADAK ZAPISNIKA 

s  1. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane dana 28.07.2021.  u  07,30 sati, Vij. Ivana Meštrovića 7 

Nazočni: 

 

1. doc.dr.sc. Damir Šebo, mag.oec.,  predsjednik 

2. Mira Vego, član 

3. Boris Štulina, mag.oec., član 

4. Ivan Brzić, član 

5. Vedran Novokmet, mag.iur., član 

6. Marica Čulo, član 

Gospođa Vekić Kljaić je opravdala svoj izostanak. 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikalne udruge u predškolskom odgoju Grada Osijeka 

3. Dražen Alerić, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Gradu Osijeku 

 

     Zapisnik vodi Ivana Prakatur, mag.iur.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio da se iz  dnevnog reda, koji je dostavljen u 

pozivu za sjednicu,  izbaci točka 5. koja glasi Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda 

za 2020. godinu, te da se o njoj odlučuje na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća. Točka 6. postaje točka 5., a 

točka 7. postaje točka 6. dnevnog reda.  Slijedom rečenog,  predsjednik Upravnog vijeća gospodin Šebo 

predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Verificiranje mandata navoizabranih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

2.    Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ica  na određeno vrijeme  

       (do 31.07.2022.)-27 izvršitelja/ica 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.  

3.  Usvajanje 1. Rebalansa za 2021. godinu 

     Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4.   Usvajanje Odluke o višku prihoda za 2020. godinu 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.   

  5.    Dopuna  Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu 

        Izvjestitelj Ivana Prakatur, mag.iur. 

6.   Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1 

  

Verificira se mandat novoizabranih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek, Damira Šebe, kao 

predsjednika Upravnog vijeća te članova Vedrana Novokmeta, Marice Čulo i Ivana Brzića.  

 

Ad.2.   Nakon  rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli   
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O d l u k u 

 

Dječji vrtić Osijek će raspisati natječaj za prijem odgojitelja/ica  na određeno vrijeme (do 31.07.2022.)-

27 izvršitelja/ica. Isti će se objaviti na oglasnoj ploči,  web stranici www.vrticiosijek.hr i na stranici 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za dostavu dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja.  

 

Ad.3 Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  Odluku o usvajanju  1. Rebalansa za 

2021. godinu Dječjeg vrtića Osijek.  

 

Ad.4. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli Odluku o raspodjeli viška prihoda za 2020. godinu. 

 

Ad.5.   Izmjene Plana nabave roba, usluga i radova je potrebno napraviti i javno objaviti u Oglasniku javne 

nabave, budući planiramo otvaranje novih skupina, što iziskuje nabavku namještaja i didaktike, rekla je 

gospođa Prakatur. Mi kao ustanova smo obveznici Zakona o javnoj nabavi, slijedom čega ćemo javno objaviti 

nadmetanje za nabavku namještaja i didaktike u vrijednosti 400.000,00 kuna. Provest će se otvoreni  postupak 

javne nabave.  

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli Odluku o usvajanju  Dopuna Plana nabave roba, 

usluga i radova za 2021. godinu u Dječjem vrtiću Osijek. 

 Dovršeno u 08,45 sati 

 

 

 

            Zapisničar                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

           Ivana Prakatur                                                               doc.dr.sc.  Damir Šebo, mag.oec.         

____________________________                           ____________________________________     

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/21-08/12 

URBROJ: 2158/87-05-21-02     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrticiosijek.hr/
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