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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s  07. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane u dana 17.02.2022. godine u 15,30 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. dr.sc. Višnja Vekić-Kljaić, član 

5. Ivana Brzić, član 

6. Marica Čulo, član 

7. Vedran Novokmet, mag.iur., član 

 

      Ostali nazočni: 

1. ravnateljica Ana Mihaljević, mag.educ.paed. 

2. Alisa Norković, mag.oec. 

3. Dražen Alerić, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Osijeka 

 

Gospođa Vetengl je opravdala svoj izostanak bolešću. 

 

     Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5.i 6. sjednice Upravnog vijeća 

2. Verificiranje odluke Upravnog vijeća koja je izglasana elektronskim putem 

3. Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2021. godinu s Financijskim izvješćem 

za 2021. godinu, Dječjeg vrtića Osijek 

      Izvjestitelj: ravnateljica Ana Mihaljević, mag.educ.paed. i  Alisa Norković, mag.oec. 

4. Donošenje Odluke o prenamjeni domarskih stanova u sastavu Dječjeg vrtića Osijek u vrtićke prostore 

       Izvjestitelj: ravnateljica Ana Mihaljevć, mag.educ.paed. 

5.    Razno  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Gospodin Šebo je zamolio nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnike sa 5. i 6. 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 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

 

Ad.2. Nakon rasprave  članovi Upravnog vijeća su donijeli  

 

O d l u k u 

 

Verificira se odluka o Javnoj objavi poziva za upis u  program predškole za 2021./2022. godinu.  
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Ad.3.  Gospođa Norković je izložila ukratko Financijsko izvješće za 2021. godinu, a ravnateljica Izvješće o 

odgojno-obrazovnom radu, koje su članovi Upravnog vijeća dobili uz poziv. Nakon kraće rasprave članovi 

Upravnog vijeća su donijeli  

O d l u k u 

Usvaja se Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2021. godinu s Financijskim izvješćem za 

2021. godinu, Dječjeg vrtića Osijek. 

Ad.4. Ukratko se raspravljalo o problematici prenamjene svih domarskih stanova u prostore za 

realizaciju odgojno obrazovnog rada. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli  

O d l u k u 

Dječji vrtić Osijek će prenamijeniti prostore domarskih stanova koji se nalaze u sastavu podcentara 

Nevičica, Krijesnica, Josipovac, Stribor, Jabuka, Maslačak, Kosjenka i Jaglenac u prostore  za realizaciju 

odgojno obrazovnog rada.  

 

 

  Dovršeno u 16,30 sati 
 

  Zapisničar                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

           Ivana Prakatur                                                                      

         

____________________________                                     ____________________________________     

    

 

                                                                                               

 

 

KLASA: 601-02/22-08/02 

URBROJ: 2158-87-05-22-02     

Osijek, 17.02.2022.  godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


