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ZAPISNIK 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 21. rujna 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  je na sjednici nazočno pet članova i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći nadopunjeni 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća 

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

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

5. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Biser Lastova 

6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2021./2022.  

7. Kurikulum Dječjeg vrtića Biser Lastova 

8. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 

2022./2023. 

9. Zahtjevi za upis  

10. Zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa 

11. 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 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 17. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 17. 

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

 

AD 2. ZAPISNIK S 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 18. 

sjednice Upravnog vijeća. 
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Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 18. 

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

 

AD 3. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA ZA 

RADNO MJESTO ODGOJITELJ 

 

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

 

Nina Glumac: Nakon provedenog Natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj (m/ž), na 

određeno, od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine, zbog povećanog obima posla, puno 

radno vrijeme, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 30. 

kolovoza 2022. godine, utvrđeno je da su pravodobno pristigle dvije prijave, potpuna prijava 

od Marine Andrijašević, studentice predškolskog odgoja i obrazovanja te nepotpuna prijava 

od Tjaše Trumbić, srednja stručna sprema - odgojitelj predškolske djece. Prijave nisu 

ispunjavale uvjete natječaja pa su pozvane na informativni razgovor. Tjaša Trumbić je 

trenutno zaposlena kao kuharica/spremačica, a Marina Andrijašević je iskazala svoj interes za 

rad, ostala joj još jedna godina studija te je u budućnosti zainteresirana za daljnju suradnju, 

pripravništvo. Stoga predlažem da se primi Marina Andrijašević, studentica predškolskog 

odgoja, na radno mjesto odgojitelj, na određeno, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri 

mjeseca, zbog povećanog obima posla, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog 

natječaja s osobom koja 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 odgojitelj. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

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

 (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

KUHARICA/SPREMAČICA  

 

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

 

Nina Glumac: Nakon provedenog Natječaja za radno KUHARICA/SPREMAČICA, 1 

izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme (20 sati tjedno kuharica/20 sati tjedno 

spremačica), objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 30. 

kolovoza 2022. godine, utvrđeno je da je pravodobno pristigla jedna prijava, od Sandre Pajić 

Andrijašević, prodavačice, koja je nepotpuna. Greškom je izostavila vlastoručno potpisanu 

izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ali 

je zainteresirana je za rad stoga je potrebno raspisati novi natječaj za upražnjeno radno mjesto 

kuharice/spremačice. 
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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. PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM DJEČJEG 

VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Barbić ukratko obrazlaže Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg 

vrtića Biser Lastova s Popisom dokumentarnog gradiva Dječjeg vrtića Biser Lastova s 

rokovima čuvanja, a koji će stupiti na snagu nakon prethodnog Odobrenja Državnog arhiva u 

Dubrovniku. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Pravila za 

upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

pet glasova „za“) donose 

 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Biser Lastova 

(u prilogu). 

 

AD 6. IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA ZA PEDAGOŠKU 

GODINU 2021./2022. 

 

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

 

Nina Glumac ukratko obrazlaže Izvješće o radu za prošlu pedagošku godinu. 

 

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

glasovanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

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

pet glasova „za“) usvaja 

 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2021./2022. 

 (u prilogu). 

 

AD 7. KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

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

 

Nina Glumac ukratko obrazlaže Kurikulum Dječjeg vrtića Biser Lastova. 
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Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Kurikulum Dječjeg 

vrtića Biser Lastova. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Kurikulum Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

 

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

 

Nina Glumac ukratko obrazlaže Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za 

pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Antonia Barbić: Uveli ste čišćenje tjedan dana u mjesecu veljači i u redu je da se nakon pola 

godine Vrtić generalno očisti i da je zatvoren, ali zašto onda opet u kolovozu dva tjedna 

čišćenja. 

 

Nina Glumac: Nije tu samo riječ o čišćenju, dio dana ide na čišćenje dio za pedagošku 

dokumentaciju. Zato bolje stavit dva tjedna pa vidit, ako bude zaposlenih, nećemo stavit dva 

tjedna nego manje. Al bolje da su roditelji pripremljeni da postoji mogućnost da Vrtić bude 

zatvoren dva tjedna. 

 

Antonia Barbić: Mislim da je bolje obrnuto, stavit tjedan dana pa ako bude potrebe produžit 

jer prema svemu ovome, Vrtić neće raditi mjesec dana, a malo koji roditelj se može snaći za 

mjesec dana. 

 

Antonela Hropić: Samo proces čišćenja igračaka traje, ne može se napraviti u dva dana, a tek 

ostalo. 

 

Nina Glumac: Zato kažem, bolje stavit dva tjedna pa ako se bude moglo iskombinirat da traje 

kraće, trajat će i roditelji će biti obaviješteni. 

 

Antonia Barbić: Ja sam protiv toga da Vrtić bude zatvoren u veljači tjedan dana, u kolovozu 

dva tjedna. 

 

Tea Škratulja: U veljači najbolje vidjeti s roditeljima kada im odgovara. 

 

Nina Glumac: Bit će roditeljski pa da roditelji razmisle i nakon Nove godine da se odluči. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Može li se za čišćenje naći neka druga opcija, čistačica. 

 

Nina Glumac: I ove godine smo tražili, za samo pet dana, nikoga nismo mogli naći. Ljeto je, 

svi su u sezonskom poslu.  

 

Toni Grgurević: Volonteri? 
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Stefanie Milka Čihoratić: Da treba pitat roditelje. Ja bi se potrudila doći. 

 

Nina Glumac: Nezgodno je pitat za volontirat nešto što bi trebalo bit plaćeno, ali ako ne bude 

druge opcije i to dolazi u obzir. 

 

Toni Grgurević: Treba pitat. Na roditeljskom se pita, da li netko ima volje doći sudjelovati u 

tome. 

 

Antonela Hropić: Teško da će netko doći. 

 

Toni Grgurević: Treba probat. Ako se netko javi super. 

 

Predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Godišnji plan i 

program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023, uz dodatak u 

podnaslovu 1.7. „Planirano generalno čišćenje vrtića je od 22. veljače do 28. veljače 2023. 

godine, kada je Dječji vrtić zatvoren, u dogovoru s roditeljima, sukladno njihovim 

potrebama“. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se sa četiri glasa 

„za“ i jednim glasom „protiv“ donosi 

 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 

2022./2023. (u prilogu). 

 

AD 9. ZAHTJEVI ZA UPIS 

 

ZAHTJEV 1. - Marina i Nikola Andrijašević 

 

Antonia Barbić: Sukladno Zaključku s 17. sjednice Upravnog vijeća, roditelji su nadopunili 

Zahtjeve za upis, a budući da se zapošljava treći odgojitelj, uz pozitivno mišljenje v.d. 

ravnatelja, predlaže se Odluka o upisu djece Marije i Roze Andrijašević u mješovitu vrtiću 

odgojno-obrazovnu skupinu, po zapošljavanju trećeg odgojitelja.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje  Odluku - upis 

djece Marije i Roze Andrijašević. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Odluka - upis djece Marija i Roza Andrijašević (u prilogu). 

 

ZAHTJEV 2. - Matea i Lovre Lešić 

 

Antonia Barbić: Roditelji Matea i Lovre Lešić podnijeli su Zahtjev za upis djeteta Katarina 

Lešić u jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu, ali s obzirom da je popunjen kapacitet jaslica, 

predlaže se Odluka da se Zahtjev na prihvaća, a u slučaju slobodnog mjesta da ravnatelj 

pozove roditelje na upis.  

 

Od raspravljanja i glasovanja u ovoj točki izuzela se Antonela Hropić. 
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Tea Škratulja: Meni je sad tu malo diskutabilno, ovamo smo primili dvoje djece, istina i treći 

odgojitelj je zaposlen, a ovamo ne možemo primiti jedno dijete. 

 

Antonia Barbić: U vrtićnu skupinu je zato zaposlen treći odgojitelj, a više sredstava nemamo. 

 

Tea Škratulja: Mislim da to roditelji tako neće gledat, to je moje mišljenje. Roditelji Vrtić 

gledaju kao cjelinu. Nisam za to da se ne primi. 

 

Nina Glumac: Ne može se tako gledat. Drugačiji su uvjeti u jaslicima, puno je i sadašnjih 

dvanaest. 

 

Toni Grgurević: Ima li kreveta? 

 

Nina Glumac: Ima za dvanaestero, i police i kreveti i garderoba, ma sve točno za dvanaestero 

djece. Imamo nagovještaj Zahtjeva za ispis djeteta, s obzirom na specifičnu situaciju, roditelj 

razmišlja, ali vjerojatno je da će podnijeti Zahtjev za ispis djeteta pa će i bit jedno slobodno 

mjesto. 

 

Uz daljnju kraću raspravu, predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na 

glasovanje  Odluku da se ne prihvaća Zahtjev roditelja Matee i Lovre Lešića, budući da nema 

slobodnog smještajnog kapaciteta, a da se ovlašćuje v.d. ravnatelja da u slučaju slobodnog 

mjesta za upis pozove roditelje za upis. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić je utvrdila da se s jednim glasom 

„za“, dva „protiv“ i jedan „suzdržan“ ne donosi  

 

Odluka - upis djeteta Katarina Lešić. 

 

Nina Glumac: Mislila sam da smo utvrdili pragove. U vrtićnu skupinu je zaposlen treći 

odgojitelj i zato je primljeno dvoje djece po Zahtjevu, a u jasličnu skupinu su dva odgojitelja i 

po uvjetima se ne može primiti više od dvanaestero djece. U predloženoj Odluci za usvajanje 

bi čak ovlastili v.d. ravnatelja da u slučaju slobodnog mjesta odmah pozove roditelje na upis, 

što će možda i biti slučaj ako zaprimimo navedeni Zahtjev za ispis. 

 

Antonia Barbić: Odluku nismo donijeli, na idućoj sjednici ćemo raspravljat ako pristigne 

navedeni Zahtjev za ispis. 

 

AD 10. ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA - NINA 

GLUMAC 

 

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

 

Nina Glumac: To je moj Zahtjev. S ozbirom da imam puni godišnji, mogu dati i otkaz pa 

odraditi otkazni rok, ali preferiram da to bude sporazumni, da se lijepo rastanemo. Složit ću se 

sa svim što odlučite.  Što se tiče moje odluke, presing, previše posla, nekome tko nije u ovoj 

ustanovi to tako ne djeluje, ali na mjestu ravnatelja-odgojitelja je previše posla, a kamoli kad 

nemate dovoljno iskustva, imam dvije-tri godine staža, što je malo u ovoj struci. A pogotovo 

da odgovaram za cijelu ustanovu, problem za problemom, zbog svog zdravlja i djece u 

budućnosti, to je to. Nisam htjela ispast nekorektna, našla sam zamjenu, dolazi odgojiteljica iz 

Zagreba, da me od petka 30. rujna mijenja, a može mijenjati do 18. studenoga 2022. 
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Tea Škratulja: Eto opet nam nedostaje odgojiteljica. 

 

Nina Glumac: Voljela bi da to bude sporazumni, Vaša je Odluka. 

 

Antonia Barbić: Nema razloga da ti nedamo sporazumni raskid, ali problem je ovaj datum 30. 

rujna 2022. godine iz Zahtjeva. Ne možemo ti dat sporazumni, a nemamo v.d. ravnatelja za 

imenovati.  

 

Nina Glumac: Mogu 30. rujna 2022. otvoriti godišnji pa da datum prestanka bude zadnji dan 

godišnjeg. Tako da u cijelosti iskoristim 20 dana godišnjeg odmora za 2022. godinu. 

 

Antonia Barbić: Ako iskoristiš cijeli godišnji,  27. listopada 2022. godine bi ti bio zadnji radni 

dan. 

 

Nina Glumac: To je u redu. 

 

Predsjednica Antonia Barbić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Zaključak o 

prijedlogu Odluke o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova 

Nine Glumac s danom 27. listopada 2022. godine, koja je u prilogu Zaključka i čini njegov 

sastavni dio, a koja će se dostaviti Općinskoj načelnici Općine Lastovo. 

 

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

pet glasova „za“) donosi  

 

Zaključak - prijedlog Odluke o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja  

Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 11. RAZNO 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić zaključuje sjednicu u 13.40 sati. 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

        Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/07 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 21. rujna 2022. godine 

 

 

Prilog: 

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

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica  

 Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Biser Lastova 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2021./2022. 

 Kurikulum Dječjeg vrtića Biser Lastova  

 Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 

2022./2023.  
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 Odluka - upis djece Marija i Roza Andrijašević  

 Zaključak - prijedlog Odluke o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Biser Lastova  


