
DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Ulica hrvatskih branitelja 4, Sutivan 

Tel. 021/638- 470 

e-mail: dvbabarin@gmail.com 

KLASA: 007-04/22-01/07 

UR.BROJ: 2104-8-02-22-02 

Sutivan, 24. svibnja 2022. 

 

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin, shodno 

članku 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin, Hrvatskih branitelja 4, Sutivan, objavljuje: 

 

 

OBAVIJEST  

o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na 7. sjednici  Upravnog vijeća 

 

Na sedmoj (7.) sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin održanoj dana 17. svibnja 

(utorak) 2022. s početkom u 12:00 sati u prostoru Dječjeg vrtića Babarin, prisustvovali su 

članovi: predstavnici iz reda Osnivača Maria Vraničić i Tanja Martinović, predstavnica 

odgojitelja i stručnih suradnika Andrea Trutanić te ravnateljica Dolores Ljubetić. Na sjednici 

su sudjelovale putem Zoom platforme predsjednica Upravnog vijeća Silvija Lukšić Pancirov i 

predstavnica roditelja Maja Vuković.  

 

Redoslijedom predloženog i usvojenog dnevnog reda, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin 

jednoglasno je donijelo sljedeće: 

 

Ad.1) Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin. 

Ad.2) Članovi Upravnog vijeća razgovarali su o organizaciji ljetnog dežurstva tijekom srpnja i 

kolovoza. Donesena je odluka da će vrtić tijekom ljeta raditi za svu djecu čiji roditelji ispune 

anketu o korištenju dežurstva. 

Ad.3) Donesena je odluka o načinu obračuna mjesečnog zaduženja za djecu koja nemaju 

prebivalište u Sutivanu, a sukladno sporazumu sa Gradom Supetrom.  

Ad.4) Odluka o izboru kandidata za odgojitelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme (3 

izvršitelja). Na natječaj su pristigle ukupno četiri zamolbe. Donesena je odluka o 

zapošljavanju prvostupnice predškolskog odgoja i obrazovanja M.D. na puno radno vrijeme, 



odgojiteljice J.B. na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno te prvostupnice sociologije A.P. 

kao nestručne zamjene na puno radno vrijeme.  

Ad.5) Odluka o izboru kandidata za asistenta/icu – pomoćnog radnika/icu za njegu, skrb i 

pratnju na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj). Na natječaj je pristigla jedna zamolba. 

Donesena je odluka o zapošljavanju prvostupnice hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti 

M.R.  

Ad.6) Donesena je odluka o načinu obračunavanja mjesečne cijene vrtića za pedagošku godinu 

2022./2023. Članovi Upravnog vijeća donijeli su odluku da će korisnici usluga plaćati fiksnu 

cijenu vrtića, a ukoliko je dijete zbog bolesti bilo odsutno više od 50% dana, platit će iznos 

umanjen za 30% od ukupnog mjesečnog iznosa. Roditelji odnosno korisnici usluga u tom 

slučaju dužni su dostaviti potvrdu liječnika.  

 

Sjednica je završila u 13:00 sati.  

 

 

 

 

 

 


