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ZAPISNIK 

s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 4. kolovoza 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

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

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonela Hropić (opravdano), Tea Škratulja (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 16. sjednice Upravnog vijeća 

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga 

3. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

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

5. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik, zdravstvena 

voditeljica - viša medicinska sestra te asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju 

6. Zahtjevi za upis  

7. 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 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 16. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 16. 

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

 

AD 2. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU DJECE 

I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 

 

Antonia Barbić: Ovim izmjenama i dopunama preciznije se određuju upisi u jasličnu i vrtićnu 

odgojno-obrazovnu skupinu, odnosno djeca koja su do 31. kolovoza tekuće godine navršili 

godinu dana imaju pravo upisa u jasličnu skupinu, a djeca koja su do 30. rujna tekuće godine 

navršila tri godine života imaju pravo upisa u vrtićnu skupinu. 
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Stefanie Milka Čihoratić: To do sad nije bilo. Za jaslice je bilo da se mogu primati kad god? 

 

Nina Glumac: Ovisi o slobodnim mjestima. 

 

Antonia Barbić: I dalje ovisi o slobodnim mjestima. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Djeca koja su u pedagoškoj godini skupa bi mogla skupa prijeć u 

vrtićnu. 

 

Nina Glumac: Ne. Tko je do 30. rujna navršio tri godine, ide u vrtićnu skupinu, tko nije ide u 

jasličnu. Gleda se po pedagoškoj godini. 

 

Antonia Barbić: U Pravilniku stoji i dalje da se na prijedlog stručnog tima može utvrditi i 

drugi prag za upis u jasličku odgojno-obrazovnu skupinu. Tako da ako stručni tim ocjeni da je 

dijete rođeno 1. listopada spremno za vrtićnu skupinu, ako ima slobodnih mjesta, može se 

upisat u vrtićnu skupinu. 

 

Nina Glumac: Da i to ide na Zahtjev roditelja ili ravnatelja. 

 

Antonia Barbić: Dalje je izmjena da redoviti upisni rok provodi Povjerenstvo u mjesecu 

svibnju, a da o Zahtjevima za upis izvan redovnog upisnog roka odlučuje Upravno vijeće 

Vrtića, uz mišljenje ravnatelja, u roku od 30 dana od urednog dostavljenog Zahtjeva. 

 

Nina Glumac: Ne slažem se s tim. Struka bi trebala odlučivat o tome jer je riječ o izvanrednim 

upisima. Ravnatelj je odgovoran za rad vrtića, naročito kad broj djece ide preko dozvoljenog 

praga. Nema smisla da o tome odlučuje tijelo koje nema nikakvu odgovornost za to. 

 

Antonia Barbić: Upravno vijeće ni ne radi kontra struke i znaš da uzimamo vaše mišljenje u 

obzir. Upravno vijeće je koncipirano na način da su tri člana od strane Osnivača i da Osnivač 

mora imati utjecaja na ustanovu koju financira. 

 

Nina Glumac: I ima itetako utjecaja, ali na ovo ne bi trebao imati. 

 

Antonia Barbić: Da smo stavili na prijedlog ravnatelja, to znači da bi došlo na Upravno vijeće 

isključivo ako ti želiš to. 

 

Nina Glumac: Gledat će se onda samo mišljenje roditelja, što je nekad i u redu, ali se neće 

gledati nas. Ako smo već preko broja, onda smo preko broja, treba negdje reći i dosta. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Nije stvar samo roditelja, svaki vrtić je preko broja. 

 

Nina Glumac: Ne možemo to tako gledat. 

 

Toni Grgurević: Koliko se smije preko broja? Tko će to odlučiti? 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Nema odluke. Već je preko broja, već je u prekršaju. 

 

Nina Glumac: Da već je u prekršaju, ali ne treba da se ide i dodatno. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Onda nije fer. 
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Nina Glumac: Ne, potpuno je fer. Bili su upisi, upisni rok i trebali su se tada predati papiri. To 

dapače nije fer prema roditeljima koji su predali zahtjeve u upisnom roku. Zašto su predali tad 

ako po ovome mogu tijekom cijele godine. 

 

Antonia Barbić: Sad pričate o zahtjevima. O tome ćemo kasnije. Sad pričamo o izmjenama 

ovog Pravilnika. 

 

Nina Glumac: Da, ali ovo ima veze s tim, odnosno o zahtjevima za upis izvan redovnog 

upisnog roka.  

 

Stefanie Milka Čihoratić: Mogu dati primjer. Ako se netko doseli tu, ne zna za upisne rokove, 

ne možeš očekivat da svi sve znaju.  Što će sad.  

 

Nina Glumac: To nije u redu prema drugim roditeljima, zašto bi netko tko je tek došao živjeti 

na Lastovo imao prednost pred ljudima koji su tu. 

 

Toni Grgurević: Jedina bi stvar bila kada biste odbili već nekoga tko je tu. Al primili su se svi 

koji su predali. 

 

Nina Glumac: Predala su se 23 zahtjeva i sva su djeca primljena. Sad je riječ od tri nova 

zahtjeva pa će doć opet dva. Onda ne treba ni imati upisni rok nego neka se svi upisuju preko 

cijele godine i neka vrtić postane čuvalište. 

 

Anonia Barbić: Neće se to radit, neće se upisivat jednoga, a druguga ne, ali smatram da struku 

poštujemo, uzet ćemo u obzir vaše mišljenje, ali tijelo i više ljudi treba odlučivat o tome i 

osnivač treba imat pravo glasa. Ako odlučuje ravnatelj, onda odlučuje ravnatelj, ako je na 

prijedlog ravnatelja, onda će to doći na Upravno vijeće samo ako ravnatelj želi, a treba ti naša 

potvrda.  

 

Nina Glumac: Pričamo o tome ako ravnatelj želi. Nije ako ravnatelj želi nego ako ima uvjeta 

za dodatan upis. Ako se netko odbije, odbija se s razlogom.  

 

Antonia Barbić: Što se tiče odgovornosti. Ako Upravno vijeće donese odluku da se upiše, a 

tvoje je mišljenje da se ne upiše, mi smo ga upisali unatoč tome što si ti rekla ne može, nema 

kapaciteta i uvijek svoje mišljenje možeš obrazložit na pet strana. 

 

Nina Glumac: Ja ga mogu obrazložit, ali ćete donjet odluku koju želite. 

 

Stefanie  Milka Čihoratić: Svi znaju situaciju, nije kao ono imaš drugu opciju. 

 

Nina Glumac: Kada dođe inspekcija, neće pitat je li ovo jedini vrtić na Lastovu. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Znaju oni situaciju na Lastovu da ima jedan jedini vrtić. 

 

Toni Grgurević: Što se tiče zakona, nema to veze što je jedini vrtić. Ako smo već dvoje preko, 

onda nema veze ni pet preko. Ovo je izvanredna situacija, da se netko tek doselio, a ne da ja 

živim tu pa mi je došlo da sad upišem dijete u vrtić. Takve stvari se ne mogu prihvatiti. 

 

Antonia Barbić: Tako je. 
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Nina Glumac: Sve je to u redu. Al već imamo i situaciju roditelja koji su na Lastovu, nisu 

znali da su bili upisni rokovi i sad žele upisat dijete. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: A to nije opravdano jer oni su tu. Bilo je i na oglasnoj, na internetu. 

 

Antonia Barbić: O tome ćemo razgovarat kad budu zahtjevi.  

 

Ukratko je objasnila ostale izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece. 

 

Bez daljnje rasprave predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu te stavlja na glasovanje 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga (u prilogu). 

 

AD 3. PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

 

Antonia Barbić ukratko obrazlaže Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Pravilnik o obradi i 

zaštiti osobnih podataka. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

KUHARICA/SPREMAČICA TE ODGOJITELJ 

 

Antonia Barbić: S obzirom da se na prošli natječaj nitko nije javio ovom Odlukom raspisuje 

se 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), 

a zbog povećanom obima posla i za radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno 

vrijeme, na određeno od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine. Za oba radna mjesta 

smještaj je osiguran. 

 

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

glasovanje Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica te odgojitelj. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica te odgojitelj 

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

SURADNIK, ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA TE 

ASISTENT/POMOĆNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU 

 

Antonia Barbić: Budući da već duže nemamo stručnog suradnika ovom Odlukom raspisuje se 

natječaj za stručnog suradnika (pedagog/psiholog/logoped/edukacijski rehabilitator ili 

socijalni pedagog), 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno. 

Nadalje, ponavlja se natječaj za zdravstvenu voditeljicu - višu medicinsku sestru, 1 izvršitelj 

(m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, budući da je na to radno mjesto 

primljena osoba koja ne ispunjava propisane uvjete. I na kraju zbog povećanog obima posla, 

ovom Odlukom raspisuje se natječaj za asistenta/pomoćnika za njegu, skrb i pratnju, 1 

izvršitelj (m/ž), na određeno, od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine, nepuno 

radno vrijeme od 20 sati tjedno. 

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik, zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra te asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik, zdravstvena 

voditeljica - viša medicinska sestra te asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju  
(u prilogu). 

 

AD 6. ZAHTJEVI ZA UPIS  

 

ZAHTJEV 1. - Marina i Nikola Andrijašević 
 

Antonia Barbić: Roditelji Marina i Nikola Andrijašević nisu podnijeli potpune Zahtjeve za 

upis pa predlažem sljedeći zaključak: 

I. Pozivaju se podnositelji Zahtjeva, roditelji Marina i Nikola Andrijašević da podnesu 

potpune Zahtjeve za upis djece u Dječji vrtić Biser Lastova, odnosno da uz dostavljene 

Zahtjeve za upis i Upisne upitnike prilože i sljedeće obvezne priloge: 

 rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili 

pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u 

maticama rođenih, 

 uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,  

 potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, 

 dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu. 

 

II. Nakon uredno dostavljenih Zahtjeva, Upravno vijeće će o istima odlučivati u roku od 

30 dana. 
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Nakon kraće rasprave, predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na 

glasovanje prijedlog Zaključka. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Zaključak - Marina i Nikola Andrijašević 

 (u prilogu). 

ZAHTJEV 2. - Robert Lesic 

 

Antonia Barbić: Budući da je Zahtjev roditelja Roberta Lesica za upis jasličnu odgojno-

obrazovnu skupinu potpun te da je u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu jedno slobodno 

mjesto, predlaže se, uz pozitivno mišljenje v.d. ravnatelja, donošenje Odluke o prihvaćanju 

Zahtjeva za upis uz obvezu podnositelja Zahtjeva da se od 8. kolovoza 2022. godine, a 

najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine javi u Općinu Lastovo, ured više stručne suradnice 

II. te potpiše Ugovor o pravima i obvezama u ostvarivanju redovitog programa Dječjeg vrtića 

Biser Lastova jer će se u protivnom smatrati da je odustao od upisa djeteta u Dječji vrtić. 

 

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

glasovanje prijedlog Odluke. 

 

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

tri glasa „za“) donosi  

 

Odluka - Robert Lesic (u prilogu). 

 

AD 7. RAZNO 

 

Nakon kraće rasprave o upisima djece, predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 

13.30 sati. 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

        Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/05 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 4. kolovoza 2022. godine 

 

 

Prilog: 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga 

 Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica te odgojitelj 

 Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik, zdravstvena 

voditeljica - viša medicinska sestra te asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju  

 Zaključak - Marina i Nikola Andrijašević 

 Odluka - Robert Lesic  


