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Z A P I S N I K 

sa 3. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 23. 
studenoga 2020. godine s početkom u 18,30 sati preko telekonferencije (aplikacija 
Google Meet). 

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 20. studenoga 
2020. godine. Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za redovnu sjednicu 
Upravnog vijeća putem telekonferencije na njihove e-mail adrese. 

U radu sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća iz redova Osnivača, Silvan Juran, 
Daniel Stanić, Dean Močinić, ravnateljica Kristina Čule i pročelnica JUO Općine Pićan 
Martina Bilić kao zapisničar. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić. 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

2. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
3. Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 

godinu 2020./2021. 
4. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
5. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja – pripravnika 
6. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme 
7. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog kuhara 
8. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto pomoćnog kuhara 
9. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spremačice 
10. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja 
11. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto domara 
12. Razno. 

 

AD 1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Za prvu točku dnevnog reda: „Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“ rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojen Zapisnik sa 2. redovne sjednice Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 



AD 2. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Za drugu točku dnevnog reda: „Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan, predsjednik UV je podsjetio prisutne da je Općinsko vijeće na sjednici 
održanoj dana 17.11.2020.g. dalo svoju suglasnost na prijedlog Odluke, utvrđena je 
ekonomska cijena u iznosu od 2.670,00 kuna, što je podložno promjenama ovisno o 
stvarnom financijskom poslovanju Dječjeg vrtića, te 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 je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 3. Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 
godinu 2020./2021. 

Za treću točku dnevnog reda: „Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić 
„Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021.“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu 
Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga Odluke. 

Ravnateljica Kristina Čule je podsjetila da je Općinsko vijeća na sjednici održanoj dana 
17.11.2020.g. već dalo svoju suglasnost na prijedlog Odluke, te da bi prema odluci, upisi 
se raspisali za 24., 25. i 26. studenoga 2020.g., a u petak će biti složena rang lista, kako bi 
se sa 01.12.2020.g. krenulo sa radom u vrtiću Pićan i Tupljak i jaslice Tupljak.  

Pročelnica Martina Bilić prenosi komentar/upit načelnika Općine Pićan Ivana 
Frankovića vezano uz prijedlog Odluke, te govori kako načelnik predlaže da se, za 
roditelje koji ne uspiju dostaviti dokumentaciju u roku od predviđena tri dana za upise, 
dopusti dodatni naknadni rok za dopunu dokumentacije. Vijećnik Dean Močinić pita 
zašto bi trebala dokumentacija biti nepotpuna kad djeca ionako već pohađaju Dječji vrtić 
„Mali medvjed“ pa su već trebali imati prikupljenu dokumentaciju za te upise. 
Predsjednik UV Daniel Stanić odgovara da je to moguće zbog toga jer DV „Mali medvjed“ 
i DV „Lišnjak“ imaju različite pravilnike o upisima i traže dostavu različite 
dokumentacije. Član UV Silvan Juran govori da smatra da su roditelji imali dovoljno 
vremena za pripremu dokumentacije s obzirom na to da je najava upisa objavljena 
unaprijed, te smatra kako bi se trebali upisati onda kada steknu uvjete za upis sa 
potpunom dokumentacijom jer ukoliko se dopusti upis bez dokumentacije, pitanje je do 
kada bi takva situacija trajala. Član UV Dean Močinić govori kako smatra da vrtić ne 
može biti stav pojedinaca, da takvi slučajevi mogu biti pojedinačni, te da se o pojedinim 
slučajevima može dodatno raspravljati, te da dijete s nepotpunom dokumentacijom ne bi 
trebalo biti upisano u vrtić. Daniel Stanić govori da je prema tome zaključak kako se 
mogu upisati djeca za koju je dostavljena potpuna dokumentacija za upis u vrtić, kako bi 
rang liste bile upotpunjene sa svom prijavljenom djecom, prvenstveno sa područja 
općine Pićan, te da bi se djeca sa nepotpunom dokumentacijom mogla u tom slučaju 
upisati, kao i sklopiti ugovori s roditeljima, tek nakon dostavljene potpune 
dokumentacije, u dodatnom roku od 15 dana. Ravnateljica govori kako se ona također 
slaže s predloženom dopunom Odluke.  



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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji 
vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021. 

AD 4. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Za četvrtu točku dnevnog reda: „Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“, 
predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga Odluke. 

Vijećnik Dean Močinić traži da se odgodi donošenje Pravilnika za sljedeću sjednicu 
Upravnog vijeća. 

Ravnateljica Kristina Čule je rekla da je ovaj prijedlog Pravilnika o radu u najvećoj mjeri 
usklađen sa Pravilnikom o radu Općine Pićan, no ne u svim segmentima s obzirom na to 

da postoje određene specifičnosti za ustanove predškolskog odgoja, te smatra kako 
odgoda nije problematična s obzirom na to da je rok za pregled dokumentacije bio 
kratak, a Pravilnik opsežan. 

Vijećnik Dean Močinić pita zašto se pravilnik o radu uopće donosi, na što ravnateljica 
odgovara kako se pravilnikom o radu definiraju mnoge točke koje se odnose na prava 
zaposlenika, vezane uz zaštitu zdravlja, privatnosti, zabranu diskriminacije, način 
sklapanja ugovora o radu, radno vrijeme, godišnji odmori, dopusti, itd. Vijećnik Dean 
Močinić pita da li to znači da se ne može sklopiti ugovor o radu sa zaposlenicima prije 
nego se donese pravilnik o radu, na što mu ravnateljica odgovara da bi prije sklapanja 
ugovora radnik trebao biti upoznat sa svojim pravima i obvezama i odredbama 
pravilnika. Vijećnik Dean Močinić govori kako sve odredbe stoje i u Zakonu o radu, te da 
li postoji odredba u kojoj je navedeno da neka ustanova ili tvrtka koja ima više ili manje 
od određenog broja zaposlenih mora imati pravilnik. Pročelnica JUO Martina Bilić 
odgovara kako donošenje Pravilnika o radu nije obveza poslodavca u ovom slučaju, ali u 
njemu su točno definirana određena prava i obveze radnika kako bi svima očekivanja 
bila jasna, od putnih troškova do godišnjih odmora itd., a zaposlenici imaju osim toga 
pravo i pristupiti kolektivnom ugovoru u kojem su također prava definirana, međutim 
ako se ista definiraju pravilnikom o radu, možda za tim ne bi bilo potrebe, ukoliko svi 
budu zadovoljni, iako bez obzira na to imaju pravo na kolektivni ugovor. Vijećnik Silvan 
Juran pita je li ovaj prijedlog pravilnika usklađen sa pravilnikom za zaposlenike u općini 
Pićan, na što mu pročelnica JUO odgovara da u velikoj mjeri je, ali ne u potpunosti, zbog 
specifičnosti djelatnosti (vrtić i općina), ali što se tiče određenih prava poput godišnjih 
odmora, dopusta, putnih troškova i slično, jest.  

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili da se četvrta točka dnevnog reda 
„Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“ odgodi za sljedeću sjednicu Upravnog 
vijeća koja će se održati u najkraćem mogućem roku. 

AD 5. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja - pripravnika 

Za petu točku dnevnog reda: „Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja - 
pripravnika“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje 
prijedloga Odluke. 



Ravnateljica je izvijestila vijećnike da se na natječaj za to radno mjesto prijavila samo 
jedna kandidatkinja: Emili Stojimanov, za radno mjesto odgojitelja pripravnika, na 
određeno vrijeme, puno radno vrijeme, da je dostavljena potpuna i uredna 
dokumentacija, da kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja, te predlaže da UV usvoji 
Odluku te da se kandidatkinja zaposli, te napominje da je kandidatkinja trenutni 
zaposlenik Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto 
odgojitelja – pripravnika. 

AD 6. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno 
vrijeme 

Za šestu točku dnevnog reda: „Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja 
na određeno vrijeme“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za 
obrazloženje prijedloga Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da su se na natječaj za to radno mjesto prijavila dvije 
kandidatkinje: Sanda Cvitan i Ivona Kiršić, za radno mjesto odgojitelja na određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, da je Ivona Kiršić dostavila nepotpunu dokumentaciju, te 
predlaže da UV usvoji Odluku te da se kandidatkinja Sanda Cvitan zaposli, te napominje 
da je kandidatkinja dostavila potpunu i urednu dokumentaciju, da kandidatkinja 
udovoljava uvjetima natječaja, te da je trenutni zaposlenik Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ 
Pićan. 

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto 
odgojitelja na određeno vrijeme. 

AD 7. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog kuhara 

Za sedmu točku dnevnog reda: „Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog 
kuhara“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga 
Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da se na natječaj za to radno mjesto prijavila samo 
jedna kandidatkinja: Ivana Fonović, za radno mjesto glavnog kuhara, na neodređeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, da je dostavljena potpuna i uredna dokumentacija, da 
kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja, te predlaže da UV usvoji Odluku te da se 
kandidatkinja zaposli, te napominje da je kandidatkinja trenutni zaposlenik Dječjeg 
vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 

Predsjednik UV Daniel Stanić predlaže da se odgodi donošenje ove Odluke zbog 
rješavanja prethodnih pitanja vezanih uz zaposlenje kandidata za ovo radno mjesto. 



Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili da se sedma točka dnevnog reda 
„Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog kuhara“ odgodi za sljedeću 
sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u najkraćem mogućem roku. 

AD 8. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto pomoćnog kuhara 

Za osmu točku dnevnog reda: „Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto pomoćnog 
kuhara“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga 
Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da su se na natječaj za to radno mjesto prijavila četiri 
kandidata: Marijana Vretenar, Biserka Bažon, Amalija Franković i Aleksej Faraguna, za 
radno mjesto pomoćnog kuhara, na neodređeno, puno radno vrijeme, da je Aleksej 
Faraguna dostavio nepotpunu dokumentaciju, da su ostale prijave u redu, te predlaže da 
UV usvoji Odluku te da se kandidatkinja Amalija Franković zaposli, te napominje da je 
kandidatkinja dostavila potpunu i urednu dokumentaciju, da kandidatkinja udovoljava 
uvjetima natječaja, te da je trenutni zaposlenik Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto 
pomoćnog kuhara. 

AD 9. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spremačice 

Za devetu točku dnevnog reda: „Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto 
spremačice“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje 
prijedloga Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da se na natječaj za to radno mjesto prijavila samo 
jedna kandidatkinja: Natalija Baćac, za radno mjesto spremačice, na neodređeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, da je dostavljena potpuna i uredna dokumentacija, da 
kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja, te predlaže da UV usvoji Odluku te da se 
kandidatkinja zaposli, te napominje da je kandidatkinja trenutni zaposlenik Dječjeg 
vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto 
spremačice. 

AD 10. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja 

Za desetu točku dnevnog reda: „Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto 
zdravstvenog voditelja“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za 
obrazloženje prijedloga Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da na natječaj za to radno mjesto nije pristigla niti 
jedna prijava, te stoga predlaže da se donese Odluka o poništenju natječaja. 



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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto 
zdravstvenog voditelja“. 

AD 11. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto domara 

Za jedanaestu točku dnevnog reda: „Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto 
domara“, predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje 
prijedloga Odluke. 

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da na natječaj za to radno mjesto nije pristigla niti 
jedna prijava, te stoga predlaže da se donese Odluka o poništenju natječaja. 

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

Odluke na glasanje. 

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto 
domara“. 

AD 12. Razno 

Predsjednik UV 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.  

3. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila je u 19:50 
sati.  

 

Zapisničar:         Predsjednik Upravnog vijeća: 

Martina Bilić, v.r.       Daniel Stanić, v.r. 


