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ZAPISNIK 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 8. ožujka 2021. godine, s početkom u 16.00 sati, u uredu Općinskog načelnika 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Stefanie Milka Čihoratić, Tea Škratulja 

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: / 

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, općinski načelnik, Marinela Giljević, privremena 

ravnateljica 

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

 

Predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da su na sjednici nazočna tri člana i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice 

2. Statut Dječjeg vrtića Biser Lastova 

3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova 

4. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova 

5. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

6. Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Biser Lastova 

7. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Lastovo 

8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića Biser Lastova 

9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biser Lastova 

10. Razno 

 

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog reda.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da je jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) usvojen dnevni red. 

 

AD 1.ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE   

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 

konstituirajuće sjednice. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 

konstituirajuće sjednice jednoglasno (sa tri glasa „za“) usvaja. 

 

 

AD 2. STATUT DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ privremenoj ravnateljici Marineli Giljević. 

 

Marinela Giljević: Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, koje je Upravno vijeće 

utvrdilo na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2020. godine, proslijeđen je 
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Općinskom vijeću Općine Lastovo. Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 25. sjednici 

održanoj dana 9. studenoga 2020. godine, Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, dalo prethodnu suglasnost na dobiveni 

prijedlog Statuta. Sukladno navedenom, Upravno vijeće može donijeti Statut Dječjeg vrtića 

Biser Lastova. 

  

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Statut Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) donosi  

 

Statut Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 3. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG 

VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ privremenoj ravnateljici Marineli Giljević.  

 

Marinela Giljević: Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Biser Lastova, koje je Upravno vijeće utvrdilo na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 29. 

listopada 2020. godine, proslijeđen je Općinskom načelniku Općine Lastovo. Općinski 

načelnik Općine Lastovo dana 3. studenoga 2020. godine, Odlukom o davanju prethodne 

suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser 

Lastova, dao prethodnu suglasnost na dobiveni prijedlog Pravilnika. Sukladno navedenom, 

Upravno vijeće može donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Biser Lastova. 

  

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) donosi  

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 4. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA BISER 

LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ privremenoj ravnateljici Marineli Giljević.  

 

Privremena ravnateljica Marinela Giljević ukratko izlaže prijedlog Poslovnika o radu 

upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje 

Poslovnik o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) donosi 

 

Poslovnik o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 
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AD 5. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA 

KORISNIKA USLUGA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ privremenoj ravnateljici Marineli Giljević.  

 

Privremena ravnateljica Marinela Giljević ukratko izlaže prijedlog Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) donosi 

 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (u prilogu). 

 

AD 6. ODLUKA O CIJENI, MJERILIMA UPISA I FINANCIRANJU PROGRAMA 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić iznosi kako je Odluku o cijeni, mjerilima upisa i financiranju 

programa Dječjeg vrtića Biser Lastova donijelo Općinsko vijeće Općine Lastovo na svojoj 25. 

sjednici održanoj 9. studenoga 2020. godine. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić je ustanovila da se Odluka o cijeni, 

mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Biser Lastova prima na znanje. 

 

AD 7. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO 

 

Predsjednica Antonia Barbić iznosi kako je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 

Lastovo donijelo Općinsko vijeće Općine Lastovo na svojoj 25. sjednici održanoj 9. 

studenoga 2020. godine. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić je ustanovila da se Plan mreže dječjih 

vrtića na području Općine Lastovo prima na znanje. 

 

AD 8. ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE RADNIKA DJEČJEG 

VRTIĆA BISER LASTOVA 
 

Predsjednica Antonia Barbić iznosi kako je Odluku o koeficijentima za obračun plaće radnika 

Dječjeg vrtića Biser Lastova donijelo Općinsko vijeće Općine Lastovo na svojoj 25. sjednici 

održanoj 9. studenoga 2020. godine. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić je ustanovila da se Odluka o 

koeficijentima za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića Biser Lastova prima na znanje. 

 

AD 9. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/ICU 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ privremenoj ravnateljici Marineli Giljević.  
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Marinela Giljević: Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ravnatelj se bira 

na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće. Prijedlog Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biser Lastova koji ste dobili sadrži i tekst 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se jednoglasno (sa 

tri glasa „za“) donosi 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biser Lastova  
(u prilogu). 

 

AD 9. RAZNO 

 

Predsjednica Antonia Barbić otvara raspravu i daje riječ Općinskom načelniku Leu Katiću. 

 

Leo Katić: Čeka nas težak posao. Najprije ću o postojećem stanju. Postojeće stanje je takvo da 

gasimo funkcioniranje dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi „Braća Glumac“, a da su zaposlenici 

dječjeg vrtića zaposlenici Osnovne škole. Unaprijed znamo da ćemo imati problema iz 

razloga što postojeći zaposlenici Osnovne škole, a mi pretpostavljamo i budući zaposlenici 

Dječjeg vrtića Biser Lastova gube neka svoja prava. Sadašnje zaposlenice dječjeg vrtića 

koriste pravo 10% na plaću iz Zakona o osnovnoškolskom obrazovanju za male škole na 

otocima.  Nadalje, voditeljica vrtića koristi i dodatak na plaću kao voditeljica. Već sutra ćemo 

započeti razgovore sa trima zaposlenicama dječjeg vrtića. Kao i većina gradova i općina, 

nismo mijenjali koeficijente za obračun plaće već se primjenjuju koeficijenti iz Uredbe, ali 

osnovica se mijenja. Unaprijed znamo da će njihova materijalna prava biti manja nego do 

sada. Kao Općina Lastovo, ponudit ćemo zaposlenicama dječjeg vrtića ugovor s izmijenjenim 

uvjetima, temeljem prethodno navedenog. Ako zaposlenice na to ne pristanu, provest će se 

novo zapošljavanje. Sa svim informacijama, kao Upravno vijeće, bit ćete upoznati na vrijeme. 

Nadalje, podnijeli smo Zahtjev za početak rada Županijskom upravnom odjelu i u postupku 

smo opremanja dječjeg vrtića, zapravo potrebna oprema stiže za 10-ak dana. Objavit će se i 

javni poziv za upis djece u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu Dječjeg vrtića Biser Lastova 

od 1. travnja 2021. godine.  

 

Antonia Barbić: Sljedeća sjednica Upravnog vijeća bit će brzo, kada pristignu prijave na javni 

natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Leo Katić: Tada ćemo imati i informacije vezano za zaposlenike. 

 

Marinela Giljević: Prije sljedeće sjednice sastat ćete se zbog intervjua s kandidatima 

prijavljenima na natječaj za ravnatelja/icu, budući da Upravno vijeće predlaže Općinskom 

načelniku imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića, a kasnije na temelju Odluke Općinskog 

načelnika o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće. 

 

Rasprava se nastavila u tom smjeru. 

 

Predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 16.30 sati. 
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Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić, v.r. 

 

 

KLASA: 601-02/21-07/01 

URBROJ: 2145-05-02-21-1 

U Lastovu, 8. ožujka 2021. godine 

 

 

Prilog: 

- Statut Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 

 

        

 


