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Z A P I S N I K 

s  57. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane u dana 19.03.2021. u  09,30 sati, Vij. Ivana Meštrovića 7. 

Nazočni: 

 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Mira Vego, član 

3. Božidar Buhin, mag.ing.el., član 

4.  Vinko Ručević, član 

5. Boris Štulina, mag.oec. 

6. dr.sc. Višnja Vekić-Kljaić  

 

Gospodin Vladetić 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 56. sjednice Upravnog vijeća  

2. Poništenje Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća 

Izvjestitelj: Aleksandar Mihajlović, prof. 

3. Usvajanje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječjem vrtiću Osijek 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječjem vrtiću Osijek 
     Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 
5. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Mihajlović je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnik sa 56.  

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 56.  sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Predsjednik Upravnog vijeća je ukratko izložio da gospođa Višnja Vekić-Kljaić , kojoj je odobren 

neplaćeni dopust, ima pravo biti članom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek, te joj zahtjevu treba udovoljiti. 

Slijedom rečenog Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Osijek donosi   

O d l u k u 

Poništava se Odluka kojom se Višnja Vekić-Kljaić  razrješava članstva u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Osijek.  
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Ad.3.  Članovi Upravnog vijeća su, nakon rasprave, donijeli  

Z a k l j u č a k 

Upravno vijeće će se obratiti Osnivaču pisanim putem sa zamolbom za rješavanje problema nedostatka 

vrtića na području grada Osijeka.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022. Rezultati upisa će se usvajati na sljedećoj sjednici, kada 

će se razmotriti broj zahtjeva te u suradnji sa Osnivačem donijeti  adekvatnu odluku.  Treba naći rješenje koje 

će zadovoljiti i prostorni i socijalni aspekt. 

Ad.4. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća donose  

O d l u k u 

Objavljuje se Obavijest o upisu djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na 

području grada Osijeka i općine Čepin.  

    

 

 

   Dovršeno u 11,00 sati 

 

 

 

 

 

  Zapisničar                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

           Ivana Prakatur                                                                    Aleksandar Mihajlović, prof.  

         

____________________________                                 ____________________________________     

 

 

 

                                                                                                 

 

KLASA: 601-02/21-08/04 

URBROJ: 2158/87-05-21-01     
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