
 

DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Ulica hrvatskih branitelja 4, Sutivan 

Tel. 021/638- 470 

e-mail: dvbabarin@gmail.com 

 

KLASA: 007-04/22-01/09 

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

 

Sutivan, 7. lipnja 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 9. sjednici  Upravnog vijeća 

 

 

Na devetoj (9.) sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin održanoj dana 7. lipnja (utorak) 

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

predstavnici iz reda Osnivača Silvija Lukšić Pancirov, Maria Vraničić i Tanja Martinović, 

predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Andrea Trutanić te ravnateljica Dolores Ljubetić. 

Na sjednici opravdano nije prisustvovala predstavnica roditelja Maja Vuković.  

 

 

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

jednoglasno je donijelo sljedeće: 

 

 

Ad.1) Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin. 



Ad.2) Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica na 

neodređeno puno radno vrijeme). Na natječaj je pristigla jedna zamolba. Donesena je odluka 

o zapošljavanju prvostupnice predškolskog odgoja i obrazovanja K.K. koja ispunjava sve 

uvjete natječaja.  

Ad.3) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu (1 izvršitelj/ica na 

neodređeno puno radno vrijeme).  

Ad.4) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika psihologa pripravnika 

putem mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.  

Ad.5) Predsjednica Komisije za upis A. Trutanić izvijestila je članove Upravnog vijeća o 

rezultatima upisa u Dječji vrtić Babarin za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjevi za upis djece 

zaprimali su se od 16. svibnja do 27. svibnja 2022. sukladno objavljenom planu upisa. Ukupno 

je pristiglo 16 zahtjeva, od čega 5 zahtjeva za upis u jaslični program, 9 zahtjeva za 10-satni 

vrtićni program te 2 zahtjeva za upis u 6-satni program.  Od ukupno 5 zaprimljenih zahtjeva za 

upis u jaslice, 2 djece je s područja Općine Sutivan, 2 djece s područja drugih općina te 1 dijete 

koje nema navršenih godinu dana života do 31.08.2022. Od 9 zahtjeva za upis u 10-satni vrtićni 

program, ukupno je 6 djece s područja Općine Sutivan, 2 djece s prijavljenim boravištem na 

području Općine Sutivan te 1 dijete s područja Grada Supetra. Za upis u 6-satni vrtićni program 

od 2 pristigla zahtjeva, 1 dijete je s područja Općine Sutivan, a 1 dijete s prebivalištem izvan 

Republike Hrvatske koje nije imalo potpunu upisnu dokumentaciju.  Postupak upisa djece 

provodila je Komisija za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata 

provedenog inicijalnog razgovora s roditeljima uz nazočnost djeteta. Sukladno slobodnim 

kapacitetima vrtića, za upis u jaslice prihvaćena su 2 zahtjeva djece s područja Općine Sutivan, 

a za upis u 10-satni vrtićni program prihvaćena su 4 zahtjeva.  Prema odluci Komisije za upis, 

5 djece čiji su roditelji predali zahtjev za upis u 10-satni program, ali su ostali neupisani zbog 

nedostatka kapaciteta, preusmjereni su u program 6-satnog boravka. Rezultati upisa objavljeni 

su na oglasnoj ploči i web stranici dječjeg vrtića 13. lipnja 2022. Podnositelji zahtjeva 

nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti 

žalbu Upravnom vijeću. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.6) Članovi Upravnog vijeća razmotrili su zamolbu za upis djeteta V.N.S. u vrtić u razdoblju 

od 25. lipnja 2022. do 25. srpnja 2022. Zamolba nije prihvaćena.  

 

 

Sjednica je završila u 13:00 sati.  

 

 


