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ZAPISNIK 

s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 25. ožujka 2021. godine, s početkom u 15.30 sati, u uredu Općinskog načelnika 

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

(putem video veze) 

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: / 

OSTALI NAZOČNI: 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 2. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

3. Odluka o zasnivanju radnog odnosa - odgojiteljica   

4. Odluka o zasnivanju radnog odnosa - kuharica/spremačica 

5. Odluka o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa 

6. 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 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 2. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 2. 

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

 

 

AD 2. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Nakon provedenog postupka javnog natječaja, Upravno vijeće je 25. ožujka 

2021. godine sastavilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, u kojem je utvrdilo da je na natječaj 

pristigla jedna prijava, i to od Zdenke Bačić, odgojiteljice predškolskog odgoja te da je ista 

potpuna, dostavljena u roku te da ispunjava sve propisane uvjete natječaja. Zdenka Bačić 

pozvana na intervju s Upravnim vijećem, na kojem je utvrđeno da je kandidatkinja motivirana 

za organiziranje i vođenje rada i poslovanja Dječjeg vrtića Biser Lastova te da ima visoke 
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profesionalne ciljeve. Ovim zaključkom utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova koji se dostavlja Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke, a kojom se predlaže da se ravnateljicom Dječjeg vrtića Biser Lastova, imenuje 

Zdenka Bačić. 

 

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

Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 (u prilogu). 

 

AD 3. ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA - ODGOJITELJICA   

 

Antonia Barbić: Odlukom o zasnivanju radnog odnosa - odgojiteljica zasniva se radni odnos s 

odgojiteljicom Veselkom Lakić, koja ima zaključen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 

Dječjim vrtićem pri Osnovnoj školi „Braća Glumac“ i Dogovor o nastavku Ugovora o radu 

nakon navršenih 65 godina života, za radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću Biser Lastova, 

puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme od 1. travnja 2021. godine do 31. 

kolovoza 2021. godine. 

 

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

Odluku o zasnivanju radnog odnosa - odgojiteljica. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa - odgojiteljica (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA - KUHARICA/SPREMAČICA 

 

Antonia Barbić: Odlukom o zasnivanju radnog odnosa - kuharica/spremačica zasniva se radni 

odnos s kuharicom/spremačicom  Marijom Susović, koja ima zaključen Ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme s Osnovnom školom „Braća Glumac“, za radno mjesto 

kuharica/spremačica u Dječjem vrtiću Biser Lastova, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, od 1. 

travnja 2021. godine, na neodređeno vrijeme. 

 

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

Odluku o zasnivanju radnog odnosa - kuharica/spremačica. 

 

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

tri glasa „za“) donosi 

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa - kuharica/spremačica (u prilogu). 

 

 

 

 



3 

 

AD 5. ODLUKA O ZASNIVANJU PRIPRAVNIČKOG RADNOG ODNOSA 

 

Antonia Barbić: Odlukom o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa zasniva se pripravnički 

radni odnos radi osposobljavanja pripravnice za polaganje stručnog ispita, s Antonelom 

Hropić, koja ima zaključen Ugovor o radu s Osnovnom školom „Braća Glumac“, temeljem 

kojeg će pripravnica obavljati poslove odgojiteljice prema programu stažiranja u Dječjem 

vrtiću Biser Lastova, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme od 1. travnja 

2021. godine do 30. rujna 2021. godine. 

 

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

Odluku o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa. 

 

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

tri glasa „za“) donosi 

 

Odluka o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa (u prilogu). 

 

AD 6. RAZNO 

 

Predsjednica Antonia Barbić otvara raspravu. 

 

Antonia Barbić: Za početak rada, 1. travnja, potrebna je viša medicinska sestra i još jedna 

odgojiteljica. Budući da nema vremena za raspisivanje natječaja za ta dva radna mjesta, 

ravnatelj ima zakonsku mogućnost zapošljavanja do 60 dana bez provedbe natječaja, pa će u 

međuvremenu Upravno vijeće raspisati natječaj.  

 

Tea Škratulja: Oprema za dječji vrtić stiže? Dvorište je sređeno. 

 

Antonia Barbić: Oprema stiže večeras, rolete sutra. 

 

Tea Škratulja: Ima li zainteresiranih za jaslice. 

 

Marinela Giljević: Ima. Do danas 7 prijavljenih, s tim da jedno dijete navršava godinu dana 

tek u svibnju, što znači da bi 1. travnja trebalo bit 6 upisanih u jasličnu skupinu. 

 

Antonia Barbić: Još nam nedostaje Rješenje o početku rada županijskog upravnog odjela za 

društvene djelatnosti. Poslali smo im sve potrebne dokumente uz zahtjev, jučer i potrebnu 

drugu nadopunu. Općinski načelnik je organizirao prijevoz, točnije da katamaran u 

ponedjeljak iz Lastova za Dubrovnik ide sat ipo vremena kasnije, kako bi uspjeli doći i sve 

obaviti. Budući da Dječji vrtić Lastavica pri Osnovnoj školi prestaje s radom 31. ožujka, 

Općinski načelnik je donio Odluku da Dječji vrtić Biser Lastova počinje s radom 1. travnja i 

nadamo se da ćemo do tada imati navedeno Rješenje.  

Oprema za igralište je nabavljena i instalirat će se kada se pripreme temelji. 

 

Marinela Giljević: Stiže i nova ograda za igralište. 

 

Rasprava se nastavila u tom smjeru. 

 

Predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 15.45 sati. 
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Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić, v.r. 

 

 

KLASA: 601-02/21-07/02 

URBROJ: 2145-05-02-21-2 

U Lastovu, 25. ožujka 2021. godine 

 

 

Prilog: 

- Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Odluka o zasnivanju radnog odnosa - odgojiteljica   

- Odluka o zasnivanju radnog odnosa - kuharica/spremačica 

- Odluka o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa 

 


