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ZAPISNIK 

s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 26. listopada 2022. godine, s početkom u 13:45 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Frlan, Toni Grgurević, Antonela Hropić, Stefanie 

Milka Čihoratić, Tea Škratulja  

Predsjednica Antonia Frlan otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

Predsjednica Antonia Frlan utvrdila je da je na sjednici nazočno pet članova i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći izmjenjeni 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser 

Lastova 

3. Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova  

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

5. Odluka - upisi izvan redovnog upisnog roka za pedagošku 2022./2023. godinu 

6. Razno 

 

Predsjednica Antonia Frlan stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog reda.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Frlan utvrdila je da je jednoglasno (sa pet 

glasova „za“) usvojen dnevni red. 

 

AD 1. ZAPISNIK S 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Frlan stavlja na glasovanje Zapisnik s 21. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Frlan utvrdila je da se Zapisnik s 21. 

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

 

AD 2. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 

 

Antonia Frlan: Budući da je kandidatkinja koju ćemo predložiti za ravnateljicu po Natječaju 

još u radnom odnosu i mora odraditi otkazni rok, a dosadašnjoj v.d. ravnatelja razrješenjem 

mandat prestaje 27. listopada 2022. godine, u ovom prijelaznom razdoblju moramo imenovati 

v.d. ravnatelja. Stoga ovim Zaključkom utvrđujemo prijedlog Odluke kojom predlažemo 

imenovanje Antonele Hropić, stručne prvostupnice predškolskog odgoja, za vršiteljicu 

dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova, do početka rada imenovanog/e ravnatelja/ice 

na temelju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, budući da u Dječjem vrtiću 

ne postoji osoba koja ispunjava uvjete iz članka 13. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju. 
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Od raspravljanja i glasovanja u ovoj točki izuzela se Antonela Hropić. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Frlan stavlja na glasovanje Zaključak - 

Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

četiri glasa „za“) donosi 

 

Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju  

vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova (u prilogu). 

 

AD 3. ZAKLJUČAK - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA  

 

Antonia Frlan: Nakon provedenog postupka javnog natječaja, u Izvješću o provedenom 

postupku javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

utvrdilo smo 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. Stoga ovim Zaključkom utvrđujemo prijedlog Odluke kojom 

Općinskoj načelnici predlažemo da se ravnateljicom Dječjeg vrtića Biser Lastova imenuje 

Tarita Mašković iz Zagreba. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser 

Lastova, zajedno s Izvješćem o provedenom postupku Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova i cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, 

dostavit će se Općinskoj načelnici Općine Lastovo. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Frlan stavlja na glasovanje Zaključak - 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

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

pet glasova „za“) donosi 

 

Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

(u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ 

TE KUHARICA/SPREMAČICA  

 

Antonia Frlan: Budući da nakon provedenog Natječaja za popunu radnog mjesto 

kuharica/spremačica objavljenog dana 22. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici te oglasnoj 

ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 

Biser Lastova, nitko nije primljen jer nije pristigla nijedna potpuna prijava, ovom Odlukom 

ponovno raspisujemo natječaj za radno mjesto kuharice/spremačice, na neodređeno, puno 

radno vrijeme, kao i za popunu upražnjenog radnog mjesta odgojitelja, na neodređeno, puno 

radno vrijeme. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Frlan stavlja na glasovanje Odluku o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj te kuharica/spremačica. 
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Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Frlan je utvrdila da se jednoglasno (sa  

pet glasova „za“) donosi 

 

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

 (u prilogu). 

 

AD 5. ODLUKA - UPISI IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA ZA PEDAGOŠKU 

2022./2023. GODINU 

 

Antonia Frlan: Razgovarali smo o ovome na kraju prošle sjednice. Ovom Odlukom, Zahtjevi 

za upis izvan redovnog upisnog roka u mješovitu vrtićku odgojno-obrazovnu skupinu, za 

pedagošku 2022./2023. godinu, zbog popunjenog smještajnog kapaciteta u vrtićnoj odgojno-

obrazovnoj skupini, više se neće zaprimati niti će se o istima odlučivati. A o Zahtjevima za 

upis izvan redovnog upisnog roka u mješovitu jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu, za 

pedagošku 2022./2023. godinu, odlučivat će se samo u slučaju slobodnog mjesta za upis u 

jasličnoj odgojno-obrazovnoj skupini. Također, Odlukom se ovlašćuje se ravnatelj da 

obavijesti roditelje/skrbnike koji podnesu Zahtjeve za upis. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Mislim da ću biti suzdržana. Jer zamisli da se opet netko doseli na 

Lastovo i želi dijete upisat. Mislim da je to baš poseban slučaj. 

 

Antonia Frlan: Malo tko će doći u sred pedagoške godine na Lastovo i očekivat da će upisat 

dijete u vrtić. 

 

Toni Grgurević: Nije to pošteno da budu izuzeci. Ako ostaviš prostor ako se netko doseli, 

može se i na Lastovu netko zaposlit pa bude potreba. Mora bit red. 

 

Antonia Frlan: Slažem se da ne bi bilo pošteno, a uvijek će bit razloga za upisat.  

 

Stefanie Milka Čihoratić: Mora bit granica slažem se, ali moramo radit na tome da bude više 

djece na Lastovu.  

 

Antonia Frlan: Tvoja ideja je načelno dobra, cilj je i Općine da bude više djece, zato i 

nastojimo svu djecu upisat i upisali smo preko broja, ali moramo i osigurat uvjete.  

 

Predsjednica Antonia Frlan zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku - upisi izvan 

redovnog upisnog roka za pedagošku 2022./2023. godinu. 

 

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

pet glasova „za“) donosi 

 

Odluka - upisi izvan redovnog upisnog roka za pedagošku 2022./2023. godinu  
(u prilogu). 

 

AD 6. RAZNO 

 

Nakon kraće rasprave predsjednica Antonia Frlan zaključuje sjednicu u 14:10 sati. 
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Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

 

        Antonia Frlan, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/10 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu 26. listopada 2022. godine 

 

 

Prilog: 

 Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Biser Lastova  

 Zaključak - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biser Lastova 

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

 Odluka - upisi izvan redovnog upisnog roka za pedagošku 2022./2023. godinu 


