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 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. i 2/21.), a odlučujući o zahtjevu Ministarstva mora, 

prometa i infrastrukture KLASA: 342-22/22-01/630, URBROJ: 530-03-2-1-1-22-2 od 11. 

listopada 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Lastovo na 12. sjednici održanoj 31. 

listopada 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Općinsko vijeće Općine Lastovo suglasno je da se pokrene postupak dodjele 

koncesije na pomorskom dobru samo za luku posebne namjene – luku nautičkog 

turizma Kremena. 

2. Općinsko vijeće traži dostavu Idejnog rješenja buduće luke nautičkog turizma, 

prije pokretanja postupka davanja koncesije, odnosno davanja ovlaštenja za 

ishođenje dokumentacije za gradnju buduće luke nautičkog turizma, a za koju bi 

Ministarstvo ovlastilo pravnu osobu. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine 

Lastovo“. 

 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 940-03/14-01/05 

URBROJ: 2145-02-22-213 

Lastovo, 31. listopada 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                   

Dino Katić, v.r. 
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 Na temelju članka 37. stavak 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13, 98/19. i 57/22.), članka 31. Statuta Općine 

Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. – 

pročišćeni tekst i 2/21.) te članka 55. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, Općinska 

načelnica Općine Lastovo dana 7. listopada 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU  

o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 

Članak 1. 

 Nina Glumac, Marina Držića 3, Lastovo, magistra ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja, razrješuje se vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova, na 

osobni zahtjev.  

 

Članak 2. 

 S danom 27. listopada 2022. godine, Nini Glumac prestaju sva prava i obveze nastala s 

naslova obavljanja dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će su u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

Obrazloženje 

 Dječji Vrtić Biser Lastova zaprimio je dana 21. rujna 2022. godine Zahtjev vršiteljice 

dužnosti ravnatelja-odgojiteljice za sporazumnim prestankom radnog odnosa. 

 Nina Glumac je Odlukom o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

Biser Lastova KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2145-01-22-3 od 28. siječnja 2022. 

godine, imenovana za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova s danom 1. 

veljače 2022. godine, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog Javnog natječaja, ali 

najdulje na vrijeme od godinu dana, sukladno kojoj je Nina Glumac obavljala poslove 37 sati 

tjedno kao odgojiteljica i 3 sata tjedno kao ravnateljica. 

 Temeljem članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, ravnatelj može biti 

razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan ako sam zatraži razrješenje. 

 Nadalje,  člankom 55. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, propisano je da Upravno 

vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču. 

 Sukladno navedenom, Upravno vijeće je na 19. sjednici održanoj 21. rujna 2022. 

godine donijelo Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o razrješenju vršiteljice 

dužnosti Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike 

Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO  

OPĆINSKI NAČELNIK 
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KLASA: 601-02/22-01/02 

URBROJ: 2145-01-22-2 

Lastovo, 7. listopada 2022. godine 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Anita Jančić Lešić, v.r. 
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 Na temelju članka 7. stavka 4. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine, broj 49/16.) te članka 31. Statuta 

Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 

7/20 – pročišćeni tekst i 2/21.), Općinska načelnica Općine Lastovo dana 7. listopada 2022. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 

o pripremi i provođenju vježbe  

Stožerno upravljanje – vježba civilne zaštite 2022. 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se provođenje stožerno-zapovjedne vježbe operativnih snaga 

sustava civilne zaštite Općine Lastovo pod nazivom Stožerno upravljanje – vježba civilne 

zaštite 2022. 

 Vježba će se održati 17. studenoga 2022. godine, od 09:00 do 12:00 sati u zgradi 

Općine Lastovo. 

 

Članak 2. 

 Cilj vježbe je provjera pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite uz upoznavanje s 

planskim dokumentima. 

 

Članak 3. 

 Upravljačku skupinu čine: 

1. Antonia Barbić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela te zamjenica načelnice Stožera 

civilne zaštite Općine Lastovo, 

2. Mario Frlan, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Lastovo i član Stožera. 

 Upravljačka skupina zadužuje se za izradu Elaborata vježbe Stožerno upravljanje – 

vježba civilne zaštite 2022. 

 Rok za izradu Elaborata je 7. studenoga 2022. godine. 

 

Članak 4. 

 Vježbovnu skupinu čine: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Lastovo, 

2. Službenici i namještenici JUO Općine Lastovo. 

 Vježbovna skupina zadužuje se surađivati u planiranju i provedbi te postupati sukladno 

Elaboratu vježbe Stožerno upravljanje – vježba civilne zaštite 2022. 

 

Članak 5. 

 Materijalno tehnička i financijska sredstva za provedbu vježbe Stožerno upravljanje – 

vježba civilne zaštite 2022. osiguravaju organizator i sudionici vježbe.  

 

Članak 6. 

 Vježbovna skupina će provest analizu vježbe Stožerno upravljanje – vježba civilne 

zaštite 2020., a voditelj tima je Marinela Giljević, viša stručna suradnica II. u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lastovo. 
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Članak 7. 

 Izvješće o provedbi vježbe Stožerno upravljanje – vježba civilne zaštite 2022. izradit 

će Načelnica stožera civilne zaštite. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 810-01/21-01/02 

URBROJ: 2145-01-22-4 

Lastovo, 7. listopada 2022. godine 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Anita Jančić Lešić, v.r. 
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 Na temelju članka 37. stavak 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 31. Statuta Općine 

Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. – 

pročišćeni tekst i 2/21.) te članka 55. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, na 

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, Općinska načelnica Općine Lastovo 

dana 27. listopada 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU  

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 

Članak 1. 

 Antonela Hropić, Ulica Zaklopatica 6, Lastovo, stručna prvostupnica predškolskog 

odgoja, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova s danom 28. 

listopada 2022. godine.  

 

Članak 2. 

 Imenovana iz članka 1. ove Odluke imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja do 

početka rada imenovanog/e ravnatelja/ice na temelju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova KLASA: 112-01/22-01/08, URBROJ: 2145-05-02-

22-2 od 10. listopada 2022. godine. 

 

Članak 3. 

 Imenovanoj iz članka 1. ove Odluke, Ugovor o radu KLASA: 112-01/21-15/15, 

URBROJ: 2145-05-01-21-6 od 21. listopada 2022. godine, mirovat će počevši od 28. 

listopada 2022. godine do početka rada imenovanog/e ravnatelja/ice Dječjeg vrtića na temelju 

Javnog natječaja. 

 Imenovanoj iz članka 1. ove Odluke koeficijent složenosti poslova za obračun plaće 

utvrđuje se sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 

javnim službama za radno mjesto ravnatelja. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća za sklapanje ugovora o radu s 

imenovanom  iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 
 

Obrazloženje 

 Sukladno Odluci o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova KLASA: 601-02/22-01/02, URBROJ: 2145-01-22-2 od 7. listopada 2022. godine, 

Nini Glumac, Marina Držića 3, Lastovo, sa danom 27. listopada 2022. godine prestaju sva 

prava i obveze nastale s naslova obavljanja dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Biser Lastova. 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova je Odlukom o raspisivanju natječaja za 

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova KLASA: 112-01/22-01/08, URBROJ: 

2145-05-02-22-1 od 10. listopada 2022. godine raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 

118/22. dana 12. listopada 2022. godine, na mrežnoj i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova. 
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 Sukladno članku 54. stavku 3. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, u slučaju 

razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. Nadalje, člankom 55. 

propisano je da Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 

i dostavlja ga Osnivaču. 

 Člankom 37. stavkom 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, propisano je 

da vršitelja dužnosti ravnatelja, u dječjem vrtiću kojemu je osnivač jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića, imenuje 

izvršno tijelo osnivača. 

 Nadalje, člankom 37. stavkom 13. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

propisano je da za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava 

sljedeće uvjete: završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili 

stručnog suradnika u dječjem vrtiću te položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog 

suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 Sukladno navedenom, Upravno vijeće je na 22. sjednici održanoj  26. listopada 2022. 

godine donijelo Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice 

dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova, kojom predlaže imenovanje Antonele 

Hropić, stručne prvostupnice predškolskog odgoja, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Biser Lastova, budući da u Dječjem vrtiću ne postoji osoba koja ispunjava uvjete iz 

članka 13. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a do imenovanja ravnatelja na 

temelju Javnog natječaja.  

 Budući da je Antonela Hropić, stručna provostupnica predškolskog odgoja, zaposlena 

na radnom mjestu odgojiteljice, na neodređeno, puno radno vrijeme, Ugovor o radu KLASA: 

112-01/21-15/15, URBROJ: 2145-05-01-21-6 od 21. listopada 2022. godine, mirovat će za 

vrijeme obavljanja dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja. 

 Slijedom navedenog, Općinska načelnica razmotrila je navedeni Prijedlog te je 

odlučeno kao u izreci ove Odluke. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike 

Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 601-02/22-02/02 

URBROJ: 2145-01-22-4 

Lastovo, 27. listopada 2022. godine 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Anita Jančić Lešić, v.r. 
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 Na temelju članka 37. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 49. stavka 2. Statuta 

Dječjeg vrtića Biser Lastova te članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. – pročišćeni tekst i 2/21.), na prijedlog 

Upravnog vijeća Dječjeg Biser Lastova, Općinska načelnica Općine Lastovo dana 28. 

listopada 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 

Članak 1. 

 Tarita Mašković, Grižanska 9, Zagreb, OIB: 78818181313, odgojitelj predškolske 

djece, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Biser Lastova na vrijeme od pet godina, 

počevši od 5. prosinca 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 Imenovana iz članka 1. ove Odluke, obavljat će poslove u punom radnom vremenu, i 

to 3 sata tjedno kao ravnateljica, a 37 sati tjedno kao odgojiteljica. 

 

Članak 3. 

 Imenovanoj iz članka 1. ove Odluke koeficijent složenosti poslova za obračun plaće 

utvrđuje se sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 

javnim službama za radno mjesto ravnatelja. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća za sklapanje ugovora o radu s 

imenovanom  iz članka 1. ove Odluke.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će su u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

Obrazloženje 

 Sukladno članku 37. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova je Odlukom o raspisivanju natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova KLASA: 112-01/22-01/08, URBROJ: 2145-05-02-

22-1 od 10. listopada 2022. godine raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 

118/22. dana 12. listopada 2022. godine, na mrežnoj i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova.  

 Člankom 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da za 

ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen 

studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u 

dječjem vrtiću, položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju 

obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, te najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome 

mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika. Navedenim propisom, također je propisano da za 

ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenovana osoba za čiji rad  u dječjem vrtiću postoje 

zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
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 Nakon provedenog postupka javnog natječaja, Upravno vijeće je dana 26. listopada 

2022. godine sastavilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, u kojem je utvrdilo sljedeće: da je na 

natječaj pristigla jedna prijava, i to od Tarite Mašković, Grižanska 9, Zagreb, odgojitelj 

predškolske djece, koja je potpuna, dostavljena u roku te ispunjava sve propisane uvjete 

natječaja te da je kandidatkinja u intervju pokazala da je motivirana za organiziranje i vođenje 

rada i poslovanja Dječjeg vrtića Biser Lastova te da ima visoke profesionalne ciljeve. 

 Člankom 37. stavkom 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, propisano je 

da ravnatelja dječjeg vrtića kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, na prijedlog upravnog vijeća, imenuje izvršno tijelo osnivača. Nadalje, stavkom 

6. istog članka propisano je da se ravnatelj imenuje na vrijeme od pet godina te da ista osoba 

može biti ponovno imenovana, a stavkom 7. da se s osobom imenovanom za ravnatelja 

dječjeg vrtića sklapa ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu. 

 Člankom 51. stavkom 2. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova propisano je da Upravno 

vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s 

cjelokupnom natječajnom dokumentacijom. Sukladno navedenom, Upravno vijeće je na 22. 

sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine, donijelo Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog 

Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova, kojom predlaže da se 

ravnateljicom Dječjeg vrtića Biser Lastova imenuje Tarita Mašković iz Zagreba. 

 Slijedom navedenog, Općinska načelnica razmotrila je navedeni Prijedlog te je 

odlučeno kao u izreci ove Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 Kandidati prijavljeni na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice imaju pravo 

pregledati natječajni materijal. 

 Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike 

Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
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