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ZAPISNIK 

s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

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

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Antonela Hropić, Tea Škratulja  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Stefanie Milka Čihoratić (opravdano), Toni Grgurević 

(opravdano) 

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. Odluka - produljenje roka za polaganje stručnog ispita za Antonelu Hropić 

2. Zahtjev za upis - Matea i Lovre Lešić 

3. 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. ODLUKA - PRODULJENJE ROKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA 

ANTONELU HROPIĆ 

 

Antonia Barbić: Radnica Antonela Hropić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, 

zaposlena je na radnom mjestu odgojiteljice, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz probni 

rad od tri mjeseca i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od godine dana od dana kada 

joj je istekao pripravnički staž. Budući da rok od godinu dana istječe 30. rujna 2022., a 

odgojiteljica zbog bolesti nije bila u mogućnosti pristupiti drugom polaganju usmenog dijela 

stručnog ispita dana 29. rujna 2022. godine, ovom Odlukom se predlaže produljenje roka od 

godinu dana za polaganje stručnog ispita do prvog sljedećeg roka za polaganje stručnog ispita, 

a to je rok u studenom. 

 

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

produljenju roka za polaganje stručnog ispita za Antonelu Hropić. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se s dva glasa „za“ i 

jednim „suzdržan“ donosi  

 

Odluka - produljenje roka za polaganje stručnog ispita za Antonelu Hropić 

 (u prilogu). 
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AD 2. ZAHTJEV ZA UPIS - MATEA I LOVRE LEŠIĆ 

 

Antonia Barbić: Na prošloj sjednici smo već raspravljaju o ovom Zahtjevu kada je bio 

popunjen kapacitet jaslica. U međuvremenu je zaprimljen jedan Zahtjev za ispis, tako da se 

oslobodilo jedno mjesto. Stoga je Odluka da se prihvaća Zahtjev za upis djeteta Katarina 

Lešić u mještovitu jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu i da se ovlašćuje v.d. ravnatelja da 

pozove roditelje za upis. 

 

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

djeteta Katarina Lešić. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić je utvrdila da se s dva glasa „za“, 

jedan „suzdržan“ donosi  

 

Odluka - upis djeteta Katarina Lešić. 

 

AD 3. 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. 

KLASA: 601-02/22-07/08 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 30. rujna 2022. godine 

 

 

Prilog: 

 Odluka - produljenje roka za polaganje stručnog ispita za Antonelu Hropić 

 Odluka - upis djeteta Katarina Lešić 

 


