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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  5. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane dana 04.11.2021.  u  15,30 sati, Vij. Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

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

• Mira Vego, član 

• Boris Štulina, mag.oec., član 

• Ivan Brzić, član 

• Vedran Novokmet, mag.iur., član 

• Marica Čulo, član 

• dr.sc. Višnja Vekić Kljaić, član 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

2. Ljiljana Vetengl,  v.d. predsjednice Sindikalne udruge u predškolskom odgoju Grada Osijeka 

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

4. Alisa Norković, dipl.oec. 

 

     Zapisnik vodi Ivana Prakatur, mag.iur.  

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća 

   2.    Intervju sa kandidatkinjama za ravnateljicu Dječjeg vrtića Osijek    

   3.    Utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanje ravnateljice  Dječjeg vrtića Osijek 

   4.   Usvajanje Financijskog  plana Dječjeg vrtića Osijek  za 2022. godinu 

         Izvjestitelj: Alisa Norković, dipl.oec. 

   5.     Donošenje  Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2020. godinu 

        Izvjestitelj:  doc.dr.sc. Damir Šebo, mag.oec.     

   6.   Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za pedagošku godinu 2020./2021. 

      Izvjestitelj: ravnateljica: Marija Štambuk Čabaj, prof. 

  7.   Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

       Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof.     

 8.  Razno      

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Šebo  je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnik sa 4.  sjednice 

Upravnog vijeća koji su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na zapisnik nije bilo te su 

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

 

Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad.2. Članovi Upravnog vijeća su pozvali na razgovor kandidatkinje za izbor i imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 

Osijek. Članovi Upravnog vijeća su životopis kandidatkinja Ane Mihaljevć i Vladimirke Vidović dobili uz poziv za 

današnju sjednicu.  

Ad.3.   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek sa četiri glas ZA, dva SUZDRŽAN i jedan  PROTIV  utvrdilo  

 Prijedlog 

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića Osijek se predlaže Ana Mihaljević, magistra edukacije i filozofije i magistra pedagogije 

iz Osijeka.  

Ad.4. Gospođa Norković je ukratko izložila Financijski plan za 2022. godinu. Nakon kraće rasprave članovi 

Upravnog vijeća su donijeli 

Odluku 

Usvaja se Financijski plan za 2022. godinu, sa obrazloženjem. 

 Ad.5. Obrazloženje Odluke o izmjeni odluke o raspodjeli viška prihoda za 2020. su članovi Upravnog vijeća 

dobili uz poziv za sjednicu te su, nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća donijeli 

Odluku  

o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2020. godinu 

1. U točki 1. Odluke o raspodjeli viška prihoda  KLASA: 400-05/21-01/02, URBROJ: 2158/87-05-21-05 

koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek  dana 10.02.2021. godine,  riječi „konto 321 – rashodi 

za naknade zaposlenima (seminari, tečajevi i rashodi putovanja)“  se brišu i glase: 

322 - Rashodi za materijal i energiju 48.422,00 

323 – Rashodi za usluge 36.000,00 

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 

422 – Postrojenja i oprema 10.000,00 

   

Ad. 6. Ravnateljica je ukratko izložila Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za pedagošku godinu 

2020./2021.          

Nakon rasprave članovi  Upravnog  vijeća su donijeli  

Odluku 

Usvaja se Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za pedagošku godinu 2020./2021. 

Ad.7. Ravnateljica je ukratko izložila Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.  
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Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća donose  

Odluku 

 

Usvaja se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

 

 

     

 

 

      Dovršeno u 17,30 sati 

 

            Zapisničar                                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

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

____________________________                                          ____________________________________     

 

 

 

 

KLASA: 601-02/21-08/16 

URBROJ: 2158/87-05-21-02     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


