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      ZAPISNIK broj: 55  
 
Sa elektronske sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 
video pozivom dana 02. travnja 2020 godine, ( četvrtak ) s početkom u 18:00 sati . 
 
Nazočni: Jasna Magaš predsjednica Upravnog vijeća, Darijo Šupraha, Anthony 
Buljanović i Tončica Galić, u ime vrtića Marijana Šuljić sindikalna povjerenica, Ljubica 
Fabijanić, ravnateljica vrtića i Alenka Festini tajnica, a u svojstvu zapisničara. 
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
D N E V N I  R E D:  

1  Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća.  

 2     Razmatranje i donošenje Odluke, a na prijedlog ravnatelja o odabiru 
kandidata prijavljenih na  natječaj za zapošljavanje jednog (1)djelatnika na radno 
mjesto Domar / vozač/ dostavljač na puno i neodređeno radno vrijeme i 
donošenje odluke za početak rada istog. 
3 Temeljem raspisanog natječaja  i pristigle dokumentacije za radno mjesto 

ravnatelja dječjeg vrtića Paški mališani, Pag, imenovanje i donošenje Odluke  

prijedloga imenovanja ravnatelja/ice dječjeg vrtića. 

4 Razno.  
 
Uz nadopune dnevnog reda i to pod točkom:  
 

      5. Informacija o Odluci Gradonačelnika Grada Paga o smanjenju plaća za travanj 
2020. godine djelatnika u Dječjem vrtiću Paški mališani.  
       6. Odluka o  sufinanciranju korisnika usluga Dječjeg vrtića te donošenje istog 
prijedloga.  
 

 
Ad 1.   Verifikaciju zapisnika sa 54. sjednice Upravnog Vijeća –  Upravno vijeće vrtića 
usvojilo je jednoglasno.  
 
 Ad. 2.   Razmatranje i donošenje Odluke, a na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata 
Željka Goleš prijavljenog na  natječaj za zapošljavanje jednog (1)djelatnika na radno 
mjesto Domar / vozač/ dostavljač na puno i neodređeno radno vrijeme.   
Ravnateljica Ljubica Fabijanić navela je kako je na isti natječaj pristigla sam jedna 
zamolba i to od strane Željka Goleš.  
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Upravo vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog ravnateljice, te donijelo Odluku da 

ravnateljica  Ljubica Fabijanić sklopi Ugovor o rado na neodređeno radno vrijeme sa 

Željkom Goleš, a početak rada po istom ugovoru je od 02. travnja 2020. godine,  

 

Ad.3. Temeljem raspisanog natječaja i pristigle dokumentacije za radno mjesto 

ravnatelja dječjeg vrtića Paški mališani, Pag, imenovanje i donošenje Odluke  

prijedloga imenovanja ravnatelja/ice dječjeg vrtića, predsjednica Upravnog vijeća 

Jasna Magaš istaknula je kako je na isti natječaj pristigla samo jedna zamolba i to od 

Ljubice Fabijanić. 

Upravno vijeće vrtića jednoglasno  je donijelo Odluku  da se na radno mjesto 

ravnateljice Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag, na period od četiri godine, imenuje 

Ljubica Fabijanić. Ista Odluka se upućuje Gradskom vijeću Grada Paga na imenovanje 

navedene kandidatkinje  

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo nadopunu dnevnog reda za ovu sjednicu, i to 

pod točkom 5 i točkom 6.  

Ad. 5.  Informacija o Odluci Gradonačelnika Grada Paga o smanjenju plaća za travanj 

2020. godine  svim korisnicima proračuna pa tako i djelatnicima u Dječjem vrtiću Paški 

mališani, Upravno vijeće je navelo kako o ovoj točki dnevnog reda ne mogu donijeti 

Odluku, dok se ne utvrde pravni okviri same Odluke gradonačelnika, kao i dali Odluku 

o smanjenju plaća djelatnicima dječjeg vrtića treba donijeti Gradsko vijeće Grada 

Paga.  

Stav Upravnog vijeća vrtića je taj da će se o ovoj točki dnevnog reda naknadno 

očitovati i donijeti Odluku, odnosno prihvatiti  istu Odluku gradonačelnika kada se 

dobiju pravne smjernice koje se odnose da li  istu odluku može donijeti Gradonačelnik 

ili Gradsko vijeće.   

Ad.6. Odluka o sufinanciranju korisnika usluga Dječjeg vrtića te donošenje istog 
prijedloga, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno.  
U svom obrazlaganju ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić navela je kako zbog 

trenutačne situacije oko epidemije Koronavirusa, te Odluke Stožera civilne zaštite 

Grada Paga na temelju članka 4. stavak 1. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti ( Narodne novine, broj; 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) kojom se ograničava rad 

ustanova, pa tako i rad vrtića, predlaže smanjenje sufinanciranja korisnika usluga 

vrtića. 

„ Kako od 16. ožujka u vrtiću nema djece jer se radi o izvanrednoj situaciji, prijedlog je 

da se sufinanciranje korisnika usluge vrtića naplati samo za onaj period do kada su 

djeca bili u vrtiću. Dakle za period od 16 do 31. ožujka ove godine, neće se naplaćivati. 

Naš je prijedlog da, a ako se ova situacija epidemije nastavi, da se korisnicima vrtića 

koja ne budu dolazili u mjesecu travnju u vrtiću, naplati paušalno i to 150 kuna.  A djeca 

koja budu dolazila tijekom travnja, usluge će plaćati po redovnoj cijeni, rekla je 

ravnateljica vrtića. Te istaknula kako ovaj prijedlog je na snazi, dok se ne donesu druge 

Odluke i naputci  od strane Stožera civilne zaštite na temelju članka 4. stavak 1. zakona 

o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine, broj; 79/07, 113/08, 43/09 i 

130/17) i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Ministarstva zdravstva.  



Upravno vijeće vrtića  u cijelosti je prihvatilo prijedlog ravnateljice Fabijanić, te donijelo 

Odluku da se kao takav uputi Gradskom vijeću grada Paga na usvajanje.  

Ad. 4. Pod točkom razno ravnateljica Ljubica Fabijanić informirala je članove upravnog 

vijeća oko donošenja Odluka, a za koje je ona ovlaštena, a radi se prvenstveno o 

poštivanju Odluka Stožera za civilnu zaštitu, te poduzimanja  za zaštitu od epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane  SARS-Co2-V-2 i to  zaposlenika  i korisnika vrtića.  

Istaknula je kako je svim članovima  Upravnog vijeća  poslala  putem maila kratko 

pisano izvješće o  radu vrtića u periodu od prethodne sjednice.  Pisani oblik izvješća 

ravnateljice sastavni je dio ovog zapisnika.   

- od 23.3.2020 diječji vrtić ne radi u redovitom odgojno -obrazovnom radu , 

 

 

 

Dovršeno u 18:45  sati 

                    

    Zapisničar                        Upravno vijeće dječjeg vrtića

  

__________________                                                               __________________ 

Alenka Festini v.r.                                                       Jasna Magaš, predsjednica v.r. 

 

 

 


