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ZAPISNIK 

s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 10. svibnja 2021. godine, s početkom u 15.30 sati, u uredu Općinskog načelnika 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Stefanie Milka Čihoratić, Nina Glumac, 

Nemanja Trojković 

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Tea Škratulja (opravdano odsutna) 

OSTALI NAZOČNI: Zdenka Bačić, ravnateljica  

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

 

Predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da su na sjednici nazočno četiri člana i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija mandata izabranih članova Upravnog vijeća  

2. Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća 

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Biser Lastova 

4. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova 

5. Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za razdoblje travanj-kolovoz 2021. 

godine 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj te zdravstvena voditeljica - 

viša medicinska sestra 

7. Odluka o oslobađanju plaćanja cijene Programa  - Damjan Frlan 

8. Odluka o upisu djeteta – Flora Tončina Čihoratić 

9. Razno 

 

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog reda.  

 

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

četiri glasa „za“) usvojen dnevni red. 

 

AD 1. VERIFIKACIJA MANDATA IZABRANIH ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Temeljem Zapisnika s Odgojiteljskog vijeća i roditeljskog sastanka, predsjednica Antonia 

Barbić utvrdila je da je Odgojiteljsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2021. 

godine za člana Upravnog vijeća odabralo odgojiteljicu Ninu Glumac te da je na roditeljskom 

sastanku održanom 29. travnja 2021. godine za člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja 

djece korisnika usluga izabran Nemanja Trojković.  

Prisutnim izabranim članovima verificiran je mandat. 
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AD 2. ZAPISNIK S 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 3. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 3. 

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

 

AD 3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BISER 

LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Utvrđeni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova ravnateljica je dostavila na 

prethodnu suglasnost Općinskom načelniku. Općinski načelnik je dana 5. svibnja 2020. donio 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

Ukratko je izložen utvrđeni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Biser Lastova. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 (u prilogu). 

 

AD 4. PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić ukratko izlaže Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova  

(u prilogu). 

 

AD 5. PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA ZA 

RAZDOBLJE TRAVANJ-KOLOVOZ 2021. GODINE 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ ravnateljici Zdenki Bačić. 
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Ravnateljica Zdenka Bačić ukratko izlaže Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za 

razdoblje travanj-kolovoz 2021. godine. 

 

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

Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za razdoblje travanj-kolovoz 2021. godine. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi 

 

Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova  

za razdoblje travanj-kolovoz 2021. godine (u prilogu). 

 

AD 6. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

ODGOJITELJ TE ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA 
 

Antonia Barbić: Od 1. travnja i odgojiteljica i medicinska sestra zaposlene su na određeno, do 

60 dana jer posao ne tri odgodu, do zapošljavanja na temelju natječaja. Ovim Odlukom 

raspisuje se natječaj za radno mjesto odgojitelja i zdravstvene voditeljice - više medicinske 

sestre.  Nakon provedenog natječaja, na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće donosi Odluku 

o zasnivanju radnog odnosa po natječaju. 

 

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

Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj te zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi 

 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj te zdravstvena voditeljica - 

viša medicinska sestra (u prilogu). 

 

AD 7. ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA CIJENE PROGRAMA  - DAMJAN 

FRLAN 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ ravnateljici Zdenki Bačić. 

 

Ravnateljica Zdenka Bačić ističe kako se radi o djetetu s posebnim potrebama i kako bi se 

donošenjem ove Odluke potaknulo roditelje da dovode dijete u Dječji vrtić. 

 

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

Odluku o oslobađanju plaćanja cijene programa - Damjan Frlan.  

 

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

četiri glasa „za“) donosi 

 

Odluka o oslobađanju plaćanja cijene programa - Damjan Frlan (u prilogu). 
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AD 8. ODLUKA O UPISU DJETETA – FLORA TONČINA ČIHORATIĆ 

 

Predsjednica Antonia Barbić ističe kako su roditelji podnijeli Zahtjev za upis djeteta u 

mješovitu vrtićnu odgojno-obrazovnu skupinu, u kojoj bi dijete boravilo 4 sata dnevno te da 

Upravno vijeće mora donijeti odluku budući da se traži umanjenje sudjelovanja u cijeni 

programa i daje riječ ravnateljici Zdenki Bačić. 

 

Ravnateljica Zdenka Bačić smatra kako bi na taj način dosta roditelja tražilo upis djeteta na 4 

sata dnevno i umanjenje cijene za 50%. 

 

Rasprava se nastavila u smjeru upisa u jasličnu i vrtićnu skupinu, uz zaključak da se ne rade 

iznimke i da prema svima budu isti kriteriji.  

 

Zdenka Bačić: Ova godina je specifična al od iduće pedagoške godine u vrtićku odgojno-

obrazovnu skupinu moći će se upisati djeca koja do prosinca pune tri godine života, a ona 

koja nakon prosinca pune tri godine života idu u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu, 

 

Antonia Barbić: Zaključili smo onda da se u  prijedlogu Odluke o upisu djeteta brišu riječi „u 

kojoj će boraviti četiri sata dnevno (u vremenu od 7.30 do 11.30 sati)“ i da se sudjelovanje u 

cijena programa neće umanjiti za 50% već se će se umanjiti, sukladno Odluci o cijeni, 

mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Biser Lastova, za 30% jer je riječ o 

drugom djetetu roditelja upisanom u Dječji vrtić. 

 

Antonia Barbić stavlja na glasovanje izmijenjeni prijedlog Odluke o upisu djeteta na način da 

se odobrava se upis djeteta Flora Tončina Čihoratić, u mješovitu vrtićnu odgojno-obrazovnu 

skupinu od 1. lipnja 2021. godine, a mjesečno sudjelovanje roditelj/korisnika usluga u cijeni 

programa umanjuje se za 30%, odnosno sudjelovanje u mjesečnoj cijeni programa iznosi 

343,00 kuna. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se sa tri glasa „za“ i 

jednim glasom „suzdržan“ donosi 

 

Odluka o opisu djeteta - Flora Tončina Čihoratić (u prilogu). 

 

AD 9. RAZNO 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 16. 25 sati. 

 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić,v.r. 

KLASA: 601-02/21-07/03 

URBROJ: 2145-05-02-21-2 

U Lastovu, 10. svibnja 2021. godine 
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Prilog: 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova 

- Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za razdoblje travanj-kolovoz 2021. 

godine 

- Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj te zdravstvena voditeljica - 

viša medicinska sestra 

- Odluka o oslobađanju plaćanja cijene Programa  - Damjan Frlan 

- Odluka o upisu djeteta – Flora Tončina Čihoratić 

 


