
DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Ulica hrvatskih branitelja 4, Sutivan 

Tel. 021/638- 470 

e-mail: dvbabarin@gmail.com 

KLASA: 007-04/22-01/11 

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

 

Sutivan, 30. kolovoza 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 11. sjednici  Upravnog vijeća 

 

Na jedanaestoj (11.) sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin održanoj dana 30. 

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

prisustvovali su članovi: predstavnice iz reda Osnivača Silvija Lukšić Pancirov (predsjednica) 

i Maria Vraničić te predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Andrea Trutanić. Na sjednici 

opravdano nisu prisustvovale Tanja Martinović i predstavnica roditelja Jelena Vladislavić. 

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

jednoglasno je donijelo sljedeće: 

 

Ad.1) Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin. 

Ad.2) Donesena je odluka o usvajanju Statuta Dječjeg vrtića Babarin uz prethodnu suglasnost  

Općinskog vijeća Općine Sutivan od 23. kolovoza 2022. Izmjene Statuta usklađene su s 

izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22). 

Ad.3) Donesena je odluka o usvajanju prijedloga Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i 

programa dječjeg vrtića Babarin za pedagošku godinu 2021./2022. koji je prethodno razmatran 

na sjednici Odgojiteljskog vijeća 29. kolovoza 2022.  

Ad.4) Donesen je prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Babarin.  



Ad.5) Prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Babarin 

usklađenog sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22). 

Ad.6) Prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Babarin uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sutivan od 23. 

kolovoza 2022. 

Ad.7) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za 2 odgojitelja/ice na neodređeno puno 

radno vrijeme.  

Ad.8) Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Babarin, članak 16. stavak 2., djeca koja ne pohađaju vrtić 

tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz) dužni su platiti cijenu usluge u visini od 50% cijene 

programa.  

Ad.9) Zdravstvena voditeljica A.Š.  koja je na rodiljnom dopustu podnijela je dana 18. kolovoza 

zahtjev Upravnom vijeću za odobrenje mirovanja radnog odnosa. Zahtjev nije odobren s 

obzirom da je djelatnica u telefonskom razgovoru s ravnateljicom odlučila sporazumno 

raskinuti radni odnos zbog privatnih razloga.  

Ad.10) Sukladno zahtjevima roditelja djece A.LJ. i Z.L. odobren je premještaj iz jaslične 

skupine u vrtićnu skupinu 10-satnog boravka kad navrše tri godine života. 

 

Sjednica je završila u 13:00 sati.  

 


