
DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ 
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Pićan, 20. listopada  2020. godine 
 
 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A 

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 
20. listopada 2020. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama Općine Pićan. 

Sjednici su prisustvovali: članovi Upravnog vijeća iz redova Osnivača, Silvan Juran, Daniel 
Stanić, Dean Močinić, privremena ravnateljica Kristina Čule, načelnik Općine Pićan Ivan 
Franković i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić. 

Sjednicom predsjedava privremena ravnateljica Kristina Čule do izbora predsjednika. 

Privremena ravnateljica Kristina Čule pozdravlja sve prisutne i otvara prvu 
konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan.  

Privremena ravnateljica predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Otvaranje prve konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan, izvješće privremene ravnateljice o izboru članova Upravnog vijeća iz reda 
Osnivača (Općine Pićan), prozivka izabranih članova, utvrđivanje mandata 
novoizabranih članova provjerom identiteta pojedinog člana, verificiranje 
mandata izabranih članova Upravnog vijeća, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje 
dnevnog reda, određivanje zapisničara 

2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
3. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
4. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
6. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
7. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan 
8. Donošenje Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ 

Pićan 
9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan 
10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelje 
11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za glavnog kuhara 
12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za pomoćnog kuhara 
13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu 
14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja 
15. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara 
16. Donošenje Odluke o suglasnosti za preuzimanje odgojitelja iz Dječjeg vrtića „Mali 

medvjed“ Pićan 
17. Razno. 



AD 1. 

Privremena ravnateljica podnosi Izvješće o izboru članova Upravnog vijeća sa provjerom 
podataka i upoznaje prisutne da je Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 
09. listopada 2020.g. usvojilo Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Lišnjak 
kojim su Silvan Juran, Daniel Stanić i Dean Močinić imenovani za članove Upravnog vijeća 
iz redova Osnivača – Općine Pićan.  Također obavještava da sukladno Odluci o osnivanju 
DV „Lišnjak“, Upravno vijeće se sastoji od 5 članova, od kojih tri člana imenuje Osnivač – 
Općina Pićan, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana biraju 
odgojitelji i stručni suradnici zaposleni u DV „Lišnjak“ iz svojih redova. S obzirom na to da 
Dječji vrtić još nema upisane djece pa stoga ni roditelja, kao ni zaposlenika, nema članova 
iz njihovih redova. 

Utvrđuje se i verificira mandat izabranih članova provjerom identiteta pojedinog člana. 
Nakon prozivke utvrđuje se da su izabrani članovi prisutni, te se utvrđuje da kvorum 
postoji s obzirom da je prisutno 3 od 5 članova Upravnog vijeća, te radnje oko 
konstituiranja Upravnog vijeća mogu valjano započeti. 

Svi članovi prihvaćaju mandat na period od 4 godine kao članovi Upravnog vijeća. Mandat 
članova teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 

Utvrđuje se da su svi članovi dobili Poziv za konstituirajuću sjednicu sa radnim 
materijalima. 

Privremena ravnateljica nakon verifikacije mandata izabranih članova otvara raspravu po 
predloženom dnevnom redu. 

Nakon rasprave, zatvara raspravu i daje prijedlog dnevnog reda na glasanje. 

Jednoglasno sa 3 glasa „ZA“, usvojen je dnevni red. 

Privremena ravnateljica za zapisničara predlaže Martinu Bilić i daje prijedlog na glasanje. 
Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 3 glasa „ZA“. 

AD 2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Privremena ravnateljica obavještava prisutne da za predsjednika i zamjenika 
predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća. Predsjednik i 
zamjenik predsjednika se biraju na vrijeme od četiri godine. O kandidatima za 
predsjednika i zamjenika članovi Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku. Za 
predsjednika i zamjenika se izabire onaj član koji dobije većinu glasova ukupnog broja 
članova Upravnog vijeća. Privremena ravnateljica poziva članove da daju svoje prijedloge 
za predsjednika Upravnog vijeća. 

Dean Močinić za predsjednika Upravnog vijeća predlaže Daniela Stanića. Daniel Stanić 
prihvaća kandidaturu. 

S obzirom na to da nije bilo drugih prijedloga, prijedlog za Daniela Stanića za predsjednika 
Upravnog vijeća daje se na glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, za predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan, izabran je Daniel Stanić. 



Izborom predsjednika konstituirano je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Privremena ravnateljica predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice.  

AD 3. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić poziva članove da daju svoje prijedloge za 
zamjenika predsjednika. 

Nitko od prisutnih članova nije imao prijedlog za zamjenika predsjednika Upravnog 
vijeća. Dean Močinić predlaže da se mjesto zamjenika predsjednika prepusti predstavniku 
odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih u Dječjem vrtiću „Lišnjak“, kada oni iz svog 
redova budu predložili člana Upravnog vijeća, i ukoliko taj prijedlog Upravno vijeće DV 
„Lišnjak“ prihvati. 

Svi članovi Upravnog vijeća su se sa prijedlogom Deana Močinića složili, te stoga zamjenik 

predsjednika Upravnog vijeća nije odabran. 

AD 4. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan dostavljen članovima uz poziv na sjednicu, te daje informaciju prisutnima 
da je Općinsko vijeće Općine Pićan na svojoj sjednici održanoj 09. listopada 2020.g. dalo 
svoju Suglasnost na prijedlog Statuta. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Statuta na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojen je Statut Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 5. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić je zamolio privremenu ravnateljicu za 
obrazloženje o donošenju Izmjena i dopuna Statuta. 

Nakon obrazloženja privremene ravnateljice daje prijedlog Izmjena i dopuna Statuta na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojene su Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan. 

AD 6. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Poslovnika dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

Nakon rasprave, predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Pravilnika 
na glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojen je Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan. 



AD 7. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Pravilnika dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu, te daje informaciju prisutnima da je Općinsko vijeće 
Općine Pićan na svojoj sjednici održanoj 09. listopada 2020.g. dalo svoju Suglasnost na 
prijedlog Pravilnika. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Pravilnika 
na glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 8. Donošenje Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić 
„Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Pravilnika dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu, te daje informaciju prisutnima da je Općinsko vijeće 
Općine Pićan na svojoj sjednici održanoj 09. listopada 2020.g. dalo svoju Suglasnost na 
prijedlog Pravilnika. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Pravilnika 
na glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojen je Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u  
Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan. 

AD 9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelje 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 



Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za glavnog kuhara 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za glavnog 
kuhara Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za pomoćnog kuhara 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog dostavljen članovima uz 
poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za pomoćnog 
kuhara Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog 
voditelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

 



AD 15. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za domara 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 16. Donošenje Odluke o suglasnosti za preuzimanje odgojitelja iz Dječjeg vrtića 
„Mali medvjed“ Pićan 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić govori da je prijedlog Odluke dostavljen 
članovima uz poziv na sjednicu. Zamolio je privremenu ravnateljicu za obrazloženje 
Odluke.  

Nakon obrazloženja privremene ravnateljice, otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvojena je Odluka o suglasnosti za preuzimanje odgojitelja 
iz Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 

AD 17. Razno 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić otvara raspravu, te pita prisutne članove ima 
li tko neko pitanje, prijedlog ili slično. S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara 
raspravu. 

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila je u 19,25 
sati.  

Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća: 

Martina Bilić        Daniel Stanić 


