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ZAPISNIK 

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 26. svibnja 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Antonela Hropić, Tea Škratulja  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Stefanie Milka Čihoratić (opravdano), Toni Grgurević 

(opravdano) 

OSTALI NAZOČNI: Nina Glumac, v.d. ravnatelja  

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 14. sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka o izmjeni Odluke  imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Biser 

Lastova 

3. Plan upisa djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

4. Zahtjev za korištenje neplaćenog dopusta - Stefica Simić  

5. 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 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 14. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 14. 

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

 

AD 2. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE  IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UPIS 

DJECE U DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić: Povjerenstvo se imenuje na dvije godine, a u njemu su bile Marinela Giljević, 

Zdenka Bačić i Nina Glumac. Budući da Zdenka Bačić više nije radnica Dječjeg vrtića Biser 

Lastova, prijedlog je da članica bude Antonela Hropić. 

 

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke  imenovanju 

Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Biser Lastova. 

 



2 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Odluku o izmjeni Odluke  imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Biser 

Lastova (u prilogu). 

 

AD 3. PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA ZA PEDAGOŠKU 

GODINU 2022./2023. 

 

Antonia Barbić i Nina Glumac ukratko obrazlažu Plan upisa djece u Dječji vrtić Biser Lastova 

za pedagošku godinu 2022./2023, a na koji je Općinska načelnica dala prethodnu suglasnost. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Plan upisa djece u 

Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Plan upisa djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 (u prilogu). 

 

AD 4. ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE NEPLAĆENOG DOPUSTA - STEFICA SIMIĆ  

 

Antonia Barbić daje riječ v.d. ravnatelja Nini Glumac. 

 

Nina Glumac: U pozivu ste dobili Zahtjev Stefice Simić za korištenje neplaćenog dopusta u 

razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine zbog privatnih razloga. Sukladno 

Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova kod razmatranja zahtjeva za neplaćeni dopust 

ravnatelj je dužan voditi računa o naravi posla, obvezama i interesima Vrtića. Budući da 

zamjenu nemamo i razlozi nisu opravdani, da su zdravstvene prirode, da je netko dobio dijete, 

unučad, razumijela bih i organizirali bi se nekako na kraći period ali bez zamjene na duži 

period ne. Ne mogu odobriti korištenje neplaćenog dopusta, niti tražiti od vas suglasnost. 

 

Uz kraću raspravu, ostali članovi složili su se s neodobravanjem korištenja neplaćenog 

dopusta. 

 

AD 5. RAZNO 

 

Antonia Barbić: Imamo upite koliko se i na kakav način radi s djecom u jasličnoj odgojno-

obrazovnoj skupini, u edukativnom nekom smjeru, da nije samo čuvanje nego da se s njima 

stvarno radi. 

 

Nina Glumac: S njima se stvarno radi koliko se može radit, od čitanja priča, slikovnica, razne 

likovne aktivnosti, glazbene, kineziološke, odnosno poligone razno razne, a izlazimo na 

dvorište kad stignemo. 

 

Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 13.20 sati. 
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Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala   

          

Marinela Giljević       

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/03 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 26. svibnja 2022. godine 

 

 

 

 

Prilog: 

 Odluku o izmjeni Odluke  imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Biser 

Lastova 

 Plan upisa djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 


