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IZVADAK IZ ZAPISNIKA  

s  56. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane u dana 12.03.2021. u  12,00 sati, Vij. Ivana Meštrovića 7. 

Nazočni: 

 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Mira Vego, član 

3. Božidar Buhin, mag.ing.el., član 

4. Branko Vladetić, mag.oec., član 

5.  Vinko Ručević, član 

 

Gospodin Štulina je opravdao svoj izostanak. 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikalne udruge 

 

     Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 55. sjednice Upravnog vijeća  

2. Razrješenje članice Upravnog vijeća 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ica na određeno vrijeme (12 izvršitelja/ica do 

31.07.2021. godine i 3 izvršitelja/ica zamjena za bolovanje), stručni suradnik psiholog-

pripravnik/ica- 2 izvršitelja/ice, stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za 

bolovanje) i zdravstveni voditelj/ica na neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj/ica  

4. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  o upisima i mjerilima za 

upise djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osijek 
     Izvjestitelj: Ivana Prakatur, mag.iur. 
5. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Mihajlović je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnik sa 55.  

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 55.  sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Članovi Upravnog vijeća donose  

O d l u k u 

Višnja Vekić-Kljaić se razrješava članstva u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Osijek.  
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Ad.3. Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnog postupka za prijem djelatnika.  

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Na radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme se primaju sljedeće kandidatkinje:  

1. Mateja Sabo (zamjena za bolovanje) 

2. Valentina Marek (zamjena za bolovanje) 

3. Marija Varžić (zamjena za bolovanje) 

4. Branka Radmanović- do 31.07.2021. 

5. Katica Vojvodić-do 31.07.2021. 

6. Mateja Novak-do 31.07.2021. 

7. Ivona Ament-do 31.07.2021. 

8. Marijana Knjeginić-do 31.07.2021. 

9. Ivana Vitković-do 31.07.2021. 

10. Sandra Janković-do 31.07.2021. 

11. Sanja Fančović-do 31.07.2021. 

12. Hana Per-do 31.07.2021. 

13. Jasna Kolarić-do 31.07.2021. 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su sa četiri glasa ZA i jedan PROTIV donijeli 

O d l u k u 

Na radno mjesto zdravstveni voditelj/ica na neodređeno vrijeme se prima Ruža Havrlišan. 

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Na radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) se prima Andrea 

Josipović. 

Zaključno, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  
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O d l u k u 

Na radno mjesto stručni suradnik psiholog pripravnik/ica na određeno vrijeme se primaju Antonija Radoš i 

Ena Pavić. 

Ad. 4. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

 
O d l u k u 

 

Usvaja se Pravilnik  o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osijek.  

 

 
 

 

   Dovršeno u 13,00 sati 

 

 

 

 

 

  Zapisničar                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

           Ivana Prakatur                                                                    Aleksandar Mihajlović, prof.  

         

____________________________                                 ____________________________________     

 

 

 

                                                                                                 

 

KLASA: 601-02/21-08/03 

URBROJ: 2158/87-05-21-02     
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