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ZAPISNIK 

s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 27. siječnja 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Toni Grgurević, Antonela Hropić, Stefanie 

Milka Čihoratić, Tea Škratulja 

OSTALI NAZOČNI: Nina Glumac, v.d. ravnatelja 

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

Predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da je na sjednici nazočno pet članova 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 12. sjednice Upravnog vijeća 

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

Lastova 

4. Odluka o izboru kandidata - domar 

5. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj i zdravstvena voditeljica - 

viša medicinska sestra 

6. Razno 

 

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog reda.  

 

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

pet glasova „za“) usvojen dnevni red. 

 

AD 1. VERIFIKACIJA MANDATA IZABRANIH ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Sukladno Zapisniku s roditeljskog sastanka predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da je na 

roditeljskom sastanku održanom 7. listopada 2022. godine za člana Upravnog vijeća - 

predstavnika roditelja djece korisnika usluga izabran Toni Grgurević, budući da je dosadašnji 

predstavnik Nemanja Trojković podnio ostavku.  

Temeljem Zapisnika s Odgojiteljskog vijeća predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da je 

Odgojiteljsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 13. siječnja 2022. godine za članicu 

Upravnog vijeća izabralo odgojiteljicu Antonelu Hropić, budući da je dosadašnja predstavnica 

Nina Glumac imenovana v.d. ravnatelja.   

 

Prisutnim izabranim članovima verificiran je mandat. 

 

AD 2 . ZAPISNIK S 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 12. 

sjednice Upravnog vijeća. 
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Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 12. 

sjednice Upravnog vijeća jednoglasno (sa pet glasova „za“) usvaja. 

 

AD 3. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Predsjednica Antonia Barbić podnosi Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za 

izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Antonia Barbić: Na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser 

Lastova koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 2/22 dana 5. siječnja 2022. godine 

pristigla je jedna prijava, i to od Nine Glumac, Marina Držića 3, Lastovo, koja je potpuna, 

dostavljena u roku, ali ne ispunjava formalne uvjete natječaja (članak 37. stavak 1. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju), točnije Nina Glumac nema najmanje 5 godina radnog 

staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

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

Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti 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, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, ali najdulje na 

vrijeme od godinu dana. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja  

Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA - DOMAR 

 

Antonia Barbić: Nakon provedenog Natječaja za popunu radnog mjesta domar, 1 izvršitelj 

(m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, objavljenog dana 3. siječnja 

2022. godine na mrežnoj stranici te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova, utvrđeno je da su pristigle dvije 

(2) prijave, koje su dostavljene u roku, potpune i zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.  

Prijedlog v.d. ravnatelja je izbor Ivana Žica, SSS, zanimanje automehaničar, za radno mjesto 

domar, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca. 

 

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

kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto domar. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

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

(u prilogu). 
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AD 5. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

ODGOJITELJ I ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA 

 

Antonia Barbić: Budući da će Odlukom o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja radno 

mjesto odgojitelja biti upražnjeno te da se natječaj za radno mjesto zdravstvena voditeljica - 

viša medicinska sestra mora ponoviti sukladno članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom 

odgoji i obrazovanju, ovom Odlukom raspisuje se natječaj za radno mjesto odgojitelj - 1 

izvršitelj (m/ž) - na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme te zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 

koji će se objaviti dana 31. siječnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

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

Lastova 

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj i zdravstvena voditeljica - viša medicinska 

sestra. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj i 

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra (u privitku). 

 

AD 6. 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: 601-02/22-07/01 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 27. siječnja 2022. godine 

 

 

 

 

Prilog: 

 Zaključak - prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Biser Lastova 

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

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

viša medicinska sestra 

 


