
1 

 

ZAPISNIK 

s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 30. lipnja 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Stefanie Milka Čihoratić, Toni Grgurević, 

Antonela Hropić, Tea Škratulja  

OSTALI NAZOČNI: Nina Glumac, v.d. ravnatelja  

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

Predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da 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. Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku 

godinu 2022./2023. 

3. Odluka o redovitom otkazu Ugovora o radu - Stefica Simić 

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

5. 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 . ZAPISNIK S 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 15. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 15. 

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

 

AD 2. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ 

BISER LASTOVA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

 

Antonia Barbić: Nakon redovnog upisnog roka, od 1. lipnja do 10. lipnja 2022., pregleda 

Zahtjeva, Povjerenstvo je na Upravno vijeće uputilo prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji 

vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. Sukladno istom, predloženo je da se 

prihvate svi Zahtjevi za nastavak korištenja usluga i svi Zahtjevi za upis djece, na što je 

Općinska načelnica dala suglasnost. Nakon utvrđenih rezultata upisa, jedno je slobodno 

mjesto u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu, a u vrtićnu odgojno-obrazovnu skupinu nema 

slobodnog smještajnog kapaciteta 
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Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu te stavlja na 

glasovanje Zaključak o prihvaćanju svih Zahtjeva za nastavak korištenja usluga te svih 

Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku 

godinu 2022./2023. (u prilogu). 

 

AD 3. ODLUKA O REDOVITOM OTKAZU UGOVORA O RADU - STEFICA SIMIĆ 

 

Antonia Barbić: Stefica Simić, zaposlena na radnom mjestu kuharice/spremačice, podnijela je 

17. lipnja 2022. godine pisani otkaz ugovora o radu. Sukladno tome, otkazni rok počinje teći 

od 17. lipnja 2022. godine, a radni odnos prestaje dana 18. srpnja 2022. godine. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu te stavlja na 

glasovanje Odluku o redovitom otkazu ugovora o radu. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Odluku o redovitom otkazu ugovora o radu (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

KUHARICA/SPREMAČICA 

 

Antonia Barbić: Budući da temeljem Odluke o redovitom otkazu Ugovora o radu, Stefici 

Simić prestaje radni odnos 18. srpnja 2022. godine, ovom se Odlukom raspisuje Natječaj za 

zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto kuharica /spremačica, 1 izvršitelj (m/ž), na 

neodređeno, puno radno vrijeme (20 sati tjedno kuharica/20 sati tjedno spremačica). 

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

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

 

AD 5. RAZNO 
 

Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 13.15 sati. 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

        Antonia Barbić, v.r. 
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KLASA: 601-02/22-07/04 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 30. lipnja 2022. godine 

 

 

 

 

Prilog: 

 Zaključak - prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Biser Lastova za pedagošku 

godinu 2022./2023.  

 Odluku o redovitom otkazu ugovora o radu - Stefica Simić 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica  

 


