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ZAPISNIK 

s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 29. kolovoza 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Antonela Hropić, Stefanie Milka Čihoratić, 

Tea Škratulja 

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 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 četiri člana i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvena 

voditeljica - viša medicinska sestra 

2. Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju 

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

4. 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. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA ZA 

RADNO MJESTO ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ v.d. ravatelja Nini Glumac. 

 

Nina Glumac: Nakon provedenog Naječaja za radno mjesto zdravstvena voditeljica - viša 

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

objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 

na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 4. kolovoza 2022. 

godine, utvrđeno je da su pristigle dvije prijave, od Ane Ivelja Žic, medicinske sestre i Ire 

Kresovljak, prvostupnice sestrinstva. Prijava od Ire Kresovljak, je pravodobna ali nije 

potpuna, nedostaje sama prijava/molba na natječaj. Budući da nije naznačila na koje za koje 

se radno mjesto javlja, u telefonskom razgovoru s gospođom Irom utvrdila sam da nije znala 

da je riječ o 20 sati tjedno za radno mjesto zdravstvene voditeljice - medicinske sestre te je 

povukla svoju prijavu. Ostaje onda prijava Ane Ivelja Žic, koja je pravodobna i potpuna, ali 

ne ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona (bez odgovarajuće stručne spreme). Predlažem da se 

Ana Ivelja ŽIc, medicinska sestra, primi na radno mjesto zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad 

od tri mjeseca, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja 
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ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci, budući da se na natječaj nije javila 

osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

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

kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvena voditeljica - viša 

medicinska sestra. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

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

voditeljica - viša medicinska sestra (u prilogu) 

 

AD 2. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA ZA 

RADNO MJESTO ASISTENT/POMOĆNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ v.d. ravatelja Nini Glumac. 

 

Nina Glumac: Nakon provedenog Naječaja za radno mjesto asistent/pomoćnik za njegu, skrb i 

pratnju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, zbog povećanog obima posla, od 1. rujna 2022. 

godine do 31. kolovoza 2023. godine, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, objavljenog na 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 4. kolovoza 2022. godine, utvrđeno 

je da je pristigla samo jedna prijava, od Ane Ivelja Žic, medicinske sestre. Budući da je 

prijava pravodobna i potpuna te da ispunjava uvjete natječaja, predlažem da se Ana Ivelja Žic, 

medicinska sestra, primi na radno mjesto asistent/pomoćnik  za njegu, skrb i pratnju, na 

određeno vrijeme, zbog povećanog obima posla, od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 

2023. godine, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca. 

 

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

kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto asistent/pomoćnik za njegu, skrb i 

pratnju. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi  

 

Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju (u prilogu). 

 

 

AD 3. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

KUHARICA/SPREMAČICA TE ODGOJITELJ 

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ v.d. ravatelja Nini Glumac. 

 

Nina Glumac: Na Natječaj za radna mjesta kuharica/spremačica, 1 izvršitelj (m/ž), na 

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

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

zbog povećanog obima posla, puno radno vrijeme, koji je objavljen na mrežnim stranicama i 
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oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 4. kolovoza 2022. godine, nije pristigla nijedna prijava. 

Budući da smo u manjku osoblja, neophodno je da se ponovno raspiše natječaj za 

kuharicu/spremačicu te trećeg odgojitelja. Do zapošljavanja kuharice/spremačice po natječaju, 

na sreću imamo zaposlenu radnicu do 60 dana. U manjku smo radnika, a djece nikad više. 

Čisto usporedba, ako se primi još troje djece po naknadnim zahtjevima, u Vrtiću će biti 38 

djece, što je jednako broju djece u Školi, a broj zaposlenika se ne može usporediti. 

 

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 

četiri glasa „za“) donosi  

 

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

 (u prilogu). 

 

AD 4. RAZNO 

 

Antonia Barbić: Pristigli su potpuni Zahtjevi za upis dvoje djece roditelja Andrijašević. Nisam 

ih stavila na ovaj dnevni red, iz razloga što, evo raspisali smo još jednom natječaj, pa ako se 

netko javi, o istima će se odlučiti na idućoj sjednici. 

 

Tea Škratulja: Baš je puno djece za dvije odgojiteljice.  

 

Antonela Hropić: Treba nam treći odgojitelj, jer evo sva odgovornost moje skupine je na 

meni, budući da radi i pripravnica. 

 

Antonia Barbić: Danas smo Odlukom raspisali natječaj uz ponuđen smještaj pa se nadamo da 

će se netko javiti. 

 

Nina Glumac: Nemamo ni trenutne radnike, a kamoli da govorim o bolovanjima i zamjenama. 

Zamjene nemamo. 

 

Rasprava se nastavila u smjeru broja djece, stručnih-nestručnih radnika, programa predškole. 

 

Predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 13.35 sati. 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

        Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/06 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 29. kolovoza 2022. godine 
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Prilog: 

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

voditeljica - viša medicinska sestra  

 Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju 

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

 

 


