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ZAPISNIK 

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 28. prosinca 2021. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

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

Tea Škratulja 

ODSUTNI: Toni Grgurević (opravdano), Veselka Lakić, ravnateljica (opravdano) 

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 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto domar 

5. Financijski plan Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. godinu 

6. Plan nabave za 2022. godinu 

7. 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 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 11. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 11. 

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

 

AD 2. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Ravnateljici Veselki Lakić, Bruna Bušića 5, Lastovo, radni odnos prestaje s 

danom 30. prosinca 2021. godine. Člankom 55. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

propisano je da Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 
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i dostavlja ga Osnivaču. Nadalje, člankom 37. stavkom 7. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, propisano je da za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja 

ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.  

 

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

Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića 

Biser Lastova, sukladno kojem se predlaže imenovanje Nine Glumac, magistre ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova, budući da u Dječjem vrtiću ne postoji osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja 

dječjeg vrtića. 

 

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

jednim glasom „suzdržan“ donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova 

(u prilogu). 

 

AD 3. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Budući da ravnateljici Veselki Lakić, Bruna Bušića 5, Lastovo, radni odnos 

prestaje s danom 30. prosinca 2021. godine, potrebno je raspisati javni natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, za 1. izvršitelj (m/ž), puno radno 

vrijeme, 3 sata tjedno ravnatelj, ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine te 37 sati tjedno 

odgojitelj, na neodređeno vrijeme. 

 

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

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

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO DOMAR 

 

Antonia Barbić: Budući da se na prošla dva natječaja za radno mjesto domar nitko nije 

prijavio, a zbog potrebe održavanja kotlovnice, ovim Odlukom ponovno se raspisuje natječaj 

za radno mjesto domar, 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto domar. 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto domar (u privitku). 
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AD 5. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA ZA 2022. 

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 

 

Antonia Barbić ukratko obrazlaže Financijski plan Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2022. 

godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Financijski plan 

Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Financijski plan Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. godinu (u privitku). 

 

AD 6. PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU 

 

Antonia Barbić: Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u Planu nabave navode se svi predmeti 

nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Za 2022. godinu, u Planu nabave 

navedena je nabava raznih prehrambenih proizvoda. Budući da je jedni opskrbljivač raznih 

prehrambenih proizvoda na otoku Lastovu Studenac d.o.o., s kojim Dječji vrtić trenutno i 

surađuje, do sada nam nisu mogli izdati ponudu na godišnjoj razini. Nadamo se da će riješiti 

taj problem i da će temeljem upućenog Poziva dostaviti ponudu. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Plan nabave za 

2022. godinu. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Plan nabave za 2022. godinu (u privitku). 

 

AD 7. RAZNO 

 

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

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/21-07/11 

URBROJ: 2145-05-02-21-2 
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U Lastovu, 28. prosinca 2021. godine 

 

Prilog: 

 Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova 

 Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto domar 

 Financijski plan Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. godinu 

 Plan nabave za 2022. godinu 

 


