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Z A P I S N I K 

sa 4. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 27. 
studenoga 2020. godine s početkom u 18,30 sati preko telekonferencije (aplikacija 
Google Meet). 

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 24. 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 Daniel Stanić, Silvan Juran, Dean 
Močinić, ravnateljica Kristina Čule, načelnik Općine Pićan Ivan Franković 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 3. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

2. Dopuna Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za 
pedagošku godinu 2020./2021. 

3. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
4. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog kuhara 
5. Odluka o konačnoj rang listi upisa djece u pedagošku 2020./2021. godinu u 

Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan 
6. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni usluge korištenja Vrtića u 

slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19 
7. Razno. 

AD 1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Za prvu točku dnevnog reda: „Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“ rasprave nije bilo. 

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

 

 



AD 2. Dopuna Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za 
pedagošku godinu 2020./2021. 

Za drugu točku dnevnog reda: „Dopuna Odluke 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 objasnila da se u Odluku dodaje točka f) kojom je definirano 
da ukoliko roditelj iz opravdanih razloga ne dostavi Potvrdu o pregledu stomatologa za 
djecu stariju od tri godine, odobrava se pravo na dodatni rok od 30 dana za dostavu 
Potvrde, te da nedostavljanje potvrde neće utjecati na rang listu, no međutim u slučaju 
da roditelj ne dostavi predmetnu potvrdu niti u dodatnom roku od 30 dana, da će se 
dijete ispisati iz vrtića. Napominje da se dodaje ta odredba zbog toga što postoji 
mogućnost da će zbog kratkog roka, kao i zbog posebnih mjera uzrokovanih epidemijom 
koronavirusa, postojati mogućnost da neki roditelji neće moći dostaviti potvrdu u roku, 
te se zbog toga predlaže dopuna Odluke. 

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

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

AD 3. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Za treću točku dnevnog reda: „Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“, 
predsjednik UV je napomenuo da su primili prijedlog Pravilnika o radu uz poziv. 

Vijećnik Silvan Juran pita je li ovaj prijedlog Pravilnika o radu usklađen sa Pravilnikom o 
radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, na što pročelnica JUO Martina Bilić 
odgovara da jest, no nije identičan s obzirom na to da postoje određene specifičnosti za 
ustanove predškolskog odgoja. 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da je odredbama ovog Pravilnika o radu 
utvrđeno da se dodatne isplate, poput jubilarne nagrade, potpore, božićnice i slično 
isplaćuju u skladu s mogućnostima i po odluci Osnivača, te je utvrđeno ograničenje za 
isplatu putnih troškova na 1.500,00 kuna mjesečno. 

Načelnik Ivan Franković pita kako se isplaćuju putni troškovi u slučaju da djelatnik 
koristi privatni automobil u službene svrhe, na što vijećnik Dean Močinić odgovara da 
prema Pravilniku o radu JUO se u tom slučaju radi o loko vožnji za koju se isplaćuje 2 
kune po km, što potvrđuje i ravnateljica Kristina Čule. 

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojen Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 4. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto glavnog kuhara 

Za četvrtu 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. 

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

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

AD 5. Odluka o konačnoj rang listi upisa djece u pedagošku 2020./2021. godinu u 
Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan 

Za petu točku dnevnog reda: „Odluka o konačnoj rang listi upisa djece u pedagošku 
2020./2021. godinu u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan“, predsjednik UV zamolio je 
ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga Odluke. 

Ravnateljica Kristina Čule je izvijestila vijećnika da je natječaj za upis djece u redoviti 
cjelodnevni program u jasličnoj grupi i redoviti cjelodnevni program u vrtićnim 
grupama (za centralni vrtić Pićan i područni objekt Tupljak) proveden, da je trajao od 
24. do 26.11.2020.g., da je bio objavljen na web stranicama Općine Pićan i da su u njemu 
navedeni svi dokumenti koje su roditelji trebali dostaviti, kao i kriteriji za ostvarivanje 
prednosti pri upisu. Govori da je za matični vrtić Pićan (vrtićni program) pristiglo 23 
prijava, te da je 18 djece moguće upisati, a za 5 djece se raspoređuje na listu čekanja jer 
nije dostavljena potpuna dokumentacija pa im se odobrava dodatni rok od 15 dana u 
kojem su roditelji dužni dostaviti dopunu dokumentacije, te će se u tom slučaju dijete 

rasporediti na rang listu sukladno dostupnim informacijama, no neće moći pohađati 
vrtić dok dokumentacija ne bude potpuna. Za područni vrtić Tupljak (vrtićni program) je 
pristiglo 21 prijava, a 20 djece je moguće upisati, dok je jedno dijete na listi čekanja. Za 
područni vrtić – Tupljak  (jaslični program) je pristiglo 19 prijava, a 15 djece je moguće 
upisati, dok je 4 djece na listi čekanja. Ravnateljica napominje da se sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno prema Državnom pedagoškom standardu, 
u vrtićnu skupinu može upisati 20-22 djece, a u jasličnu skupinu do 12 djece, međutim 
zbog velikog interesa roditelja za upis djece u jaslice, te s obzirom na to da u jasličnoj 
skupini su tri tete, dakle jedna više nego što je propisano , smatra da bi se moglo upisati 
više djece kako se roditelji ne bi sada, usred pedagoške godine, pronašli u 
problematičnoj situaciji, s obzirom na to da gotovo sva ta djeca pohađaju trenutno Dječji 
vrtić „Mali medvjed“ Pićan, s time da određena djece će u tijeku godine moći prijeći u 
vrtićne skupine kada napune potrebne godine. Ukoliko određeno dijete s liste čekanja 
dostavi u dodatnom roku od 15 dana dopunu i upotpuni svu dokumentaciju, takvo dijete 
će se primiti u vrtić, s čim se vijećnici slažu, a dok dokumentacija ne bude potpuna, dijete 
neće moći pohađati vrtić, s izuzetkom za potvrdu od stomatologa o čemu je donesena 
odluka na ovoj sjednici.  

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



Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o konačnoj rang listi upisa djece u 
pedagošku 2020./2021. godinu u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan. 

AD 6. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni korištenja Vrtića u slučaju 
određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19 

Za šestu točku dnevnog reda: „Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni 
korištenja Vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19“, 
predsjednik UV zamolio je ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga Odluke. 

Ravnateljica objašnjava da, s obzirom na to da se nalazimo usred pandemije 
koronavirusa COVID-19, bilo bi dobro da se donesu posebne odredbe vezane uz plaćanje 
u slučaju određivanja samoizolacije. Prijedlogom odluke je definirano da vrtić bude 
besplatan za onu djecu koja su upućena u samoizolaciju temeljem upute epidemiologa, 
pedijatra ili liječnica obiteljske medicine, bez obzira na to radi li se o cijelom vrtiću, 
jednoj ili više skupina djece ili pojedinačnom djetetu, a da bi u slučaju osobne odluke 
roditelja o neupućivanju djeteta u vrtić zbog bojazni od koronavirusa, usluga korištenja 
vrtića se obračunavala u visini od 60% redovne cijene po radnom danu. Ravnateljica 
napominje da je bilo više iskazivanja namjera roditelja da svoju djecu i cijeli 12. mjesec 
ostave kod kuće jer, primjerice, događaju se situacije kada moraju i više puta odlaziti u 
samoizolaciju, tj. ostajati kod kuće s djecom koja moraju biti u samoizolaciji i u tom 
slučaju moraju koristiti godišnji odmor, pa kako bi izbjegli takve situacije, jedan period 
bi ostavili djecu doma u nadi da će se situacija smiriti, te smatra da bi, s obzirom na 
specifičnost situacije, bilo dobro donijeti posebne odredbe o cijenama kako bi se 
roditeljima izašlo u susret.  

Svi vijećnici se slažu da je primjereno donijeti posebne odredbe s obzirom na 
specifičnost trenutne situacije vezane uz epidemiju COVID-19.  

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

Jednoglasno je sa 3 glasa „ZA“ usvojena Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni 
korištenja Vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19. 

AD 7. 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.  

4. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila je u 19:20 
sati.  

 

Zapisničar:         Predsjednik Upravnog vijeća: 

Martina Bilić        Daniel Stanić 


