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      ZAPISNIK broj: 52  
 
Sa sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 25 studenog 
2019  godine ( srijeda) s početkom u 18:00  sati u zbornici.  
 
Nazočni:  Anthony Buljanović, zamjenik predsjednika upravnog vijeća, Jasna Magaš 
član upravnog vijeća, Dario Šupraha, član upravnog vijeća, Tončića Galić član 
upravnog vijeća i kao punomoćnik ravnateljice Dječjeg vrtića Ljubice Fabijanić, 
Marijana Šuljić predstavnik sindikata Dječjeg vrtića.  
Ljubica Fabijanić, ravnateljica vrtića i  Alenka Festini tajnica u svojstvu zapisničara.  
 
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
 
 
D N E V N I  R E D:   
 

Za dnevni red predlažem; 

1. Verifikacija zapisnika sa 51 sjednice Upravnog Vijeća. 

2. Imenovanje predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag. 

3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru 
kandidata prijavljenih na  natječaj za zapošljavanje jednog (1)djelatnika na 
radno mjesto pedagoga/ice na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje 
odluke za početak rada istog. 

4. Donošenje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag.  
5. Razno.  

 

 
Ad. 1. Verifikaciju zapisnika sa 51. sjednice Upravnog vijeća-temeljem članka 55. 
Statusa Dječjeg vrtića Paški mališani klasa: 021-03-01/19-1, ur.broj: 2198/24-06/03-
19-379 od 02 kolovoza 2019 godine, je prihvatilo u cijelosti.  
Sjednicu upravnog vijeća otvorio je Anthony Buljanović zamjenik predsjednika,  do 
imenovanje novog predsjednika upravnog vijeća.  
 
Ad.2 Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo  imenovanje  predsjednika Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića i to Jasnu Magaš.   
Magaš je predložio  Dario Šupraha , iz razloga što smatra da će ona tu funkciju obavljati 
savjesno.  
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„ Kako je vrtić ozbiljna institucija, ne možemo dozvoliti da do kraja mandata ovog 
upravnog vijeća vodi zamjenik, već mora biti isključivo izabran predsjednik, a smatram 
da je Jasna Magaš, budući na njena iskustva, doista kompetentna osoba i da će ona 
tu funkciju obavljati savjesno, rekao je Šupraha.  
Jasna Magaš je zahvalila na ukazanom povjerenju i glasovanju, te istaknula kako će 
sa zadovoljstvom i predano obavljati funkciju predsjednika Upravnog vijeća.    
Upravno vijeće vrtića, a sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, 
vrtića  jednoglasno je donijelo Odluku o izboru Jasne Magaš za predsjednicu Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag.  
 
Ad. 3 .  Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanića obrazložila je dokumentaciju o odabiru 
kandidata prijavljenih na  natječaj  za zapošljavanje jednog (1) djelatnika na radno 
mjesto pedagoga na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje odluke za početak 
rada. 
Zamolbe su otvarale Ljubica Fabijanić ravnateljica i Tončica Galić član upravnog 
vijeća. Ravnateljica vrtića izjavila je da se na natječaj pristigle dvije zamolbe, odnosno 
dvije kandidatkinje. Jedna kandidatkinja  nije priložila potrebnu ovjerenu ispravu i to 
Julija Radoslović. Druga kandidatkinja Silvija Majhen dostavila je urednu 
dokumentaciju i zadovoljila uvjetima natječaja za zapošljavanje jednog (1). djelatnika 
na radno mjesto pedagoga. Ona nema položen državni ispit, međutim, isti će položiti 
nakon odrađenog pripravničkog staža.  
Ravnateljica Fabijanić navela je kako predlagateljica Silvija Majhen u vrtiću radi od 01 
listopada 2019 godine na zamjeni odgojiteljice i to na 60 dana, te da je prije toga radila 
i kao asistent u nastavi u Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac u Pagu. Izuzetno je dobro 
prihvaćena od strane djece ali i od strane kolegica u vrtiću, rekla je Fabijanić.   
Dario Šupraha rekao je kako smatra da ravnateljici Fabijanić treba dati odriješene ruke 
kako bi organizirala posao u vrtiću, budući da je odgojiteljica koju Silvija Majhen 
zamjenjuje na dužem bolovanju.             
Upravno vijeće vrtića, a sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, 
vrtića  jednoglasno je donijelo Odluku  o izboru kandidata za radno mjesto pedagoga i 
to Silvije Majhen, na neodređeno puno radno vrijeme, a uz obavezno određivanje 
pripravničkog staža od godine dana i polaganje državnog ispita.  
 
Ad.4.  Upravnog vijeća-temeljem članka 55. Statusa Dječjeg vrtića Paški mališani 
klasa: 021-03-01/19-1, ur.broj: 2198/24-06/03-19-379 od 02 kolovoza 2019 godine, je 
prihvatilo u cijelosti Pravilnik o radu dječjeg vrtića Paški mališani, Pag,  te je donesena 
Odluka o donošenju.   
Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić istaknula je kako je u novom Pravilniku o radu   
dodano nekoliko  promjena koje su zakonska obveza, a jedan od njih je Odluka o  
postavljanju video nadzora, Odluka o obradi i zaštiti   osobnih podataka, te ostalih  
usklađenja sa novim Zakonima vezanim za predškolskoj odgoj, Zakonom o radu.      
 
 
Ad.5.  Pod najavljenom petom točkom dnevnog reda pod razno, ravnateljica Ljubica 
Fabijanić  izvijestila je članove Upravnog vijeća i mnogim aktivnostima u vrtiću. 
„ Redovno provodimo sve planove i programe, jedno od njih su 3 stručna aktiva 
zajednice učenja, jednom mjesečno odrađujemo stručni tim odgojiteljica. Prošloga 
tjedna održano je stručno predavanje dr. Ranka Rajovića  na kojem  su sudjelovale 
sve odgojiteljica. Nedavno je naša odgojiteljica Iva Miočić bila na edukativna 
predavanja u Splitu, tako da će to stečeno znanje u obliku stručnog aktiva prezentirati 



ostalim odgojiteljicama u vrtiću, rekla je ravnateljica, te dodala da odgojiteljice sa 
djecom vrtića jako puno sudjeluju u nizu aktivnostima i događanjima humanitarnog, 
edukativnog i  zabavnog karaktera.  
„ Djecu pripremamo i uvježbavamo za nekoliko manifestacija koja će se održati u 
prosincu mjesecu kao što  je otvaranje Adventa u Pagu, zatim  dan  Sv. Lucije, SV. 
Nikole, Božićni blagdani.  
„ Vrtić je odradio sve obveze kojih su tražili Ured državne uprave zadarske županije, 
Državni statistički zavod,  zatim  nadležno Ministarstvo, te  naš osnivač Grad Pag koje 
je ujedno prihvatilo Izvješće o radu dječjeg vrtića.  „ 
 
Ravnateljica Fabijanić je dalje navela da je nedavno održan radni sastanak sa 
gradonačelnikom Paga gdje je rečeno da instituciju prate i javljaju se na razne 
natječaja za stjecanje bespovratnih sredstava.  
„ Ne treba zaboraviti činjenicu da je je za izgradnju vrtića aplicirano već 9 milijuna kuna 
bespovratnih sredstava. Za kupnju električnog vozila od Fonda za zaštitu okoliša  
odobreno nam je oko 60 tisuća kuna. Istina je da je naš osnivač na posljednjoj sjednici 
Gradskog vijeća naložio da prikupimo ponude za kupnju vozila na benzin pogon. 
Međutim, u tom slučaju ne može iskoristiti odobrena sredstva. Ali kad se usporede sve 
ponude, sa namijenjenim odobrenim sredstvima Fonda cijena  za električno vozilo stoji 
isto kao benzinac, rekla je ravnateljica Fabijanić.  
Obavijestila je članove upravnog vijeća da je održan sastanak sa čelnicima Općine 
Povljana koji su ujedno i vlasnici zgrade vrtića u Povljani, te da im je ukazano niz 
problema odnosno nužnih popravaka na zgradi, što je u većim dijelu i napravljeno. Za 
sada Općina Povljana redovno plaća svoje obveze. Istina je da imamo nešto 
neplaćenih obveza od strane roditelja, ali naplata je u tijeku i biti će sve u redu.“ 
Ravnateljica je rekla da su u tijeku dogovori oko postavljanje kapije na ulazu u dvorište 
vrtića.   
„ Što se tiče ograde na balkonu vrtića tu ćemo surađivati s Gradom, odnosno 
osnivačem jer se radi u većoj investiciji, istaknula je Ljubica Fabijanić, ravnateljica 
vrtića.    
 

Dovršeno u 18:45 sati 

 

Zapisničar          Upravno vijeće dječjeg vrtića, predsjednik
  
 
__________________                                       ________________________ 
Alenka Festini v.r.                                                         Jasna Magaš v.r.  


