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ZAPISNIK 

s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 19. kolovoza 2021. godine, s početkom u 13.15 sati,  

u uredu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Nina Glumac, Tea Škratulja, Nemanja 

Trojković 

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Stefanie Milka Čihoratić (opravdano odsutna) 

Veselka Lakić, v.d. ravnatelja opravdano odsutna. 

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

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

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći izmijenjeni 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća 

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

3. Odluka o izboru o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra 

4. Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece 

5. Odluka o sporazumnom prestanku radnog odnosa - kuharica/spremačica 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica  

7. Odluka o sporazumnom prestanku radnog odnosa - odgojiteljica 

8. 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. ZAPISNIK S 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 7. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 7. 

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

 

AD 2. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova je Odlukom o raspisivanju 

natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova od 22. srpnja 2021. 

godine, raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser 



2 

 

Lastova. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 85/21. dana 28. srpnja 

2021. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Na natječaj je pristigla jedna prijava, i to od 

Veselke Lakić, Bruna Bušića 5, Lastovo, koja je potpuna, dostavljena u roku te ispunjava sve 

propisane uvjete natječaja. 13. kolovoza 2021. godine Upravno vijeće provelo je intervju s 

kandidatkinjom te je utvrđeno da je kandidatkinja motivirana za organiziranje i vođenje rada i 

poslovanja Dječjeg vrtića. Nadalje, Veselka Lakić podnijela je Upravnom vijeću dana 3. 

kolovoza 2021. godine Zahtjev za nastavak Ugovora o radu, i to do 30. prosinca 2021. godine. 

Stoga je prijedlog Odluke da se Veselka Lakić, odgajatelj predškolske djece, imenuje se za 

ravnateljicu Dječjeg vrtića Biser Lastova, za 3 sata tjedno, a 37 sati tjedno da obavlja poslove 

odgojiteljice, na određeno vrijeme, do 30. prosinca 2021. godine. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić 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 

četiri glasa „za“) donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova  

(u prilogu) 

 

AD 3. ODLUKA O IZBORU O IZBORU KANDIDATA I ZASNIVANJU RADNOG 

ODNOSA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA 

MEDICINSKA SESTRA 

 

Antonia Barbić: Nakon provedenog Natječaja za popunu radnog mjesta zdravstvena 

voditeljica - viša medicinska sestra, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

od 20 sati tjedno, objavljenog dana 27. srpnja 2021. godine na mrežnoj stranici te oglasnoj 

ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 

Biser Lastova, utvrđeno je da je zaprimljena samo jedna prijava i to od Ane Ivelja Žic, 

medicinske sestre. Stoga je prijedlog izbor Ane Ivelja Žic, medicinske sestre,  za radno mjesto 

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra, na određeno vrijeme, do popune radnog 

mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne 

dulje od pet mjeseci, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca, 

budući da se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Odluka o izboru o 

izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o izboru o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra (u prilogu). 
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AD 4. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O UPISU DJECE 

 

Antonia Barbić: Povjerenstvo za upis djece predlaže da se prihvate svi zahtjevi za upis, 

točnije upišu sva djeca. Po Zaključku Upravnog vijeća, Povjerenstvo bi donijelo Odluku o 

upisu djece. 

 

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

Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece (u prilogu). 

 

AD 5. ODLUKA O SPORAZUMNOM PRESTANKU RADNOG ODNOSA - 

KUHARICA/SPREMAČICA 

 

Antonia Barbić: Marija Susović, kuharica/spremačica, podnijela je Zahtjev za sporazumni 

raskid radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu, sa datumom 31. kolovoza 2021. godine. 

Prijedlog Odluke je sporazumni prestanak radnog odnosa sa 31. kolovoza 2021. godine. 

 

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

Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa - kuharica/spremačica. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

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

 

AD 6. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

KUHARICA/SPREMAČICA  

 

Antonia Barbić: Budući da kuharici/spremačici sporazumno prestaje radni odnos, ovom 

Odlukom se raspisuje natječaj za radno mjesto kuharica/spremačica, puno radno vrijeme (20 

sati tjedno kuharica/20 sati tjedno spremačica), na neodređeno. 

 

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

Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica (u prilogu). 

 

AD 7. ODLUKA O SPORAZUMNOM PRESTANKU RADNOG ODNOSA - 

ODGOJITELJICA 

 

Antonia Barbić: Zdenka Bačić je danas, 19. kolovoza 2021. godine, zatražila sporazumni 

prestanak ugovora o radu s datumom 31. kolovoza 2021. godine. Prijedlog ravnateljice je 

Odluka o sporazumom prestanku radnog odnosa sa datumom 31. kolovoza 2021. godine. 
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Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje 

Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa - odgojiteljica. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o sporazumnom prestanku radnog odnosa - odgojiteljica (u prilogu). 

 

AD 8. RAZNO 
 

Kako nije bilo daljnje rasprave, Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 13.30 sati. 

 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić 

 

KLASA: 601-02/21-07/07 

URBROJ: 2145-05-02-21-2 

U Lastovu, 19. kolovoza 2021. godine 

 

 

 

 

Prilog: 

 Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova  

 Odluka o izboru o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra  

 Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece 

 Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa - kuharica/spremačica  

 Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica 

 Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa - odgojiteljica 

 

 


