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U skladu s člankom 10. stavkom 12. zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br.25/13) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani Pag, objavljuje:  

 

O B A V I J E S T 

O zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na 10. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Paški mališani, održane u zbornici vrtića u Pagu na adresi Velebitska 6 dana  18. 

veljače  2021 godine u 16:30 sat. 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani donijelo je Odluke:  

Ad 1. Usvojen je dnevni red, te se verificirao zapisnik sa 5., 6., 7. i 8. sjednice Upravnog 

vijeća. 

Ad 2. Usvaja se Odluka o 1. rebalansu financijskih sredstava Dječjeg vrtića Paški mališani, 

sredstva za posebne namijene za 2021. godinu.  

 

Ad 1. Verificirani su članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani Pag i to redom: 

imenovani od strane osnivača- Grada Paga su Toni Herenda, Mile Mandičić i Milan Brkljača.   

Marijana Paro Vidolin imenovana je od strane roditelja polaznika vrtića, te  Jelena Degač 

imenovana je od strane odgojitelja.  

Ad 2. Jednoglasno je za predsjednika Upravnog vijeća  imenovan Toni Herenda, a za zamjenika 

predsjednika imenovana je Marijana Paro.    

Ad 3. Jednoglasno je usvojen  zapisnik  sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.  

Ad 4. Usvojen je prijedlog ravnateljice sa sporazumnim raskidom Ugovora o radu na 

neodređeno radno vrijeme, a temeljem osobnog zahtjeva djelatnice vrtića – logopedice sa 

datumom 28. veljače 2021. godine.  

Ad. 5. Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka  o raspisivanju natječaja za zapošljavanje 

jednog ( 1) djelatnika na radno mjesto logoped/ice na puno i neodređeno radno vrijeme. 

Natječaj se objavljuje  01. ožujka 2021. godine putem oglasnih usluga Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i službenoj stranici Vrtića  

Ad 6. Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka  o raspisivanju natječaja za zapošljavanje 

jednog (1) djelatnika na radno mjesto odgojiteljice na puno i određeno radno vrijeme, radi 

zamjene za bolovanja, u matičnom objektu u Pagu. Natječaj se objavljuje  01. ožujka 2021. 

godine putem oglasnih usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Vrtića 

A 7. Jednoglasno je usvojeno Izvješće i prijedlog komisije za upise  izvan upisnog roka novih 

polaznika vrtića za pedagošku godinu 2020./2021 godine. Donesena je Odluka   
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kojom je utvrđeno da se za pedagošku godinu 2020./2021. upisuju sva prijavljena djeca u dobi 

od jedne do šeste godina života, a prema zahtjevima roditelja/ skrbnika djece koja su pristigla 

tijekom prosinca i siječnja pedagoške godine 2020./2021.  

Ad. 8. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog ravnateljice vrtića o ukidanju naknada članovima 

Upravnog vijeća dječjeg vrtića, te je donesena Odluka o istom. . 

Ad. 9. Jednoglasno je prihvaćena i donesena Odluka o usklađenju osnovice izračuna plaće za 

sve djelatnike vrtića,  a prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, o usklađenju osnovice 

izračuna plaća  NN 66/2020., te članku 70. Pravilnika o radu Dječjih vrtića i članku 50. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju Republike Hrvatske.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća  

____________________________ 

Toni Herenda v.r.  

 


