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      ZAPISNIK broj: 50  
 
Sa sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 17 rujna 2019 
godine ( utorak ) s početkom u 10:30 sati u zbornici.  
 
Nazočni:  Domagoj Vičević,  Darijo Šupraha i Tončica Galić, u ime vrtića Marijana 
Šuljić sindikalna povjerenica, Gordana Kurilić računovotkinja, Ljubica Fabijanić, 
ravnateljica vrtića i Alenka Festini tajnica, a u svojstvu zapisničara. 
Opravdano nenazočan: Anthony Buljanović  
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
D N E V N I  R E D:   
 
1.Verifikacija zapisnika sa 49. sjednice Upravnog Vijeća. 
 
2.  Razmatranje i donošenje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata 
prijavljenih na  natječaj  za zapošljavanje jednog (1)djelatnika na radno mjesto 
spremačica na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje odluke za početak rada 
istog. 
 
3 Razmatranje i upućivanje zahtjeva Gradskom vijeću za rebalans financijskih 
sredstava Dječjeg vrtića za 2019.proračunsku godinu ,donošenje Odluke o potrebi 
rebalansa 
 
4. Prijedlog i donošenje rebalansa vlastitih sredstava Dječjeg vrtića Paški mališani, 
Pag za 2019.godinu. 
 
5 Donošenje Odluke o polugodišnjem Izvještaju o radu Dječjeg vrtića i to u periodu 
od 1.1.2019. do 30.6.2019. 
 
6.Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o radu Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag 
a temeljem Godišnjeg plana i programa rada za 2018/2019.pedagošku godinu. 
 
7. Prijedlog ravnateljice za sporazumnim raskidom Ugovora o radu temeljem zahtjeva 
djelatnika sa datumom 17.9.2019.g. 
 
8 Informacije ravnateljice o radu u proteklom periodu 
 
9. Razno 
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Ad. 1. Verifikaciju zapisnika sa 49. sjednice Upravnog Vijeća – temeljem članka 
55.Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,  Upravno vijeće vrtića je prihvatilo u cijelosti.  
 
Bila je jedna primjedba i to od  Član Upravnog vijeća  Darija Šuprahe koji je rekao  da 
se kod zapisnika pazi na gramatičku pismenost, budući da je kod prijašnjih primijetio 
nekoliko gramatičkih pogrešaka. 
 
 
Ad.2  Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanića obrazložila je dokumentaciju o odabiru 

kandidata prijavljenih na  natječaj  za zapošljavanje jednog (1) djelatnika na radno 

mjesto spremačica 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 tri zamolbe, odnosno tri 

kandidatkinje. Dvije kandidatkinje nisu priložile potrebne  ovjerene isprave i to Marina 

Fabijanić i Željka Pernar. Treća kandidatkinja Dijana Bosna dostavila je urednu 

dokumentaciju i zadovoljila uvjetima natječaja za zapošljavanje jednog (1) djelatnika 

na radno mjesto spremačica na puno i neodređeno radno vrijeme.  

Sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, Upravno vijeće vrtića  
jednoglasno je donijelo Odluku   o izboru kandidata za radno mjesto spremačica  

 

I. 

Na radno mjesto  spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, a uz probni rad od 
90 dana prima se:  

                          1. DIJANA BOSNA 
 

II. 
Radni odnos sa kandidatkinjama iz članka I. ove Odluke započinje  sa početkom  
2019./2020. pedagoškom godinom, odnosno najkasnije do  01 listopada 
2019.godine. 
 

 
Ad.3. Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić, a 
sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je prihvatilo 
razmatranje i upućivanje zahtjeva Gradskom vijeću za rebalans financijskih sredstava 
Dječjeg vrtića za 2019.proračunsku godinu.  
Gordana Kurilić računovotkinja vrtića obrazložila je da su vlastiti prihodi vrtića 

povećani za 320.000,00 kn. 

„ Budući da su sa 01.09. 2019 godine Dječji vrtić Povljana pripojen matičnom dječjem 

vrtiću na temelju Ugovora o suradnji Općine Povljana i roditelja općine Povljana 

trebali bi uplatiti do 31.12.2019 godine iznos od 320.000,00 kn i za toliko povećati 

planirani proračun vrtića Paški mališani koji je iznosio 1.246.600,00 kn. Povećanjem 

od 320.000,00 kn trebao bi iznositi 1.566.600,00 kn. Iznos od 320.000,00 kn biti će 

utrošen za plaće i ostale naknade zaposlenih u dječjem vrtiću Povljana, te 

materijalne troškove i opreme vrtića u Povljani. Rebalansom financijskog plana  zbog 

velikih računa za potrošnju  električnu energiju  dolazi do potrebe prebaciti 50.000,00 



kn. Naime, prosječna mjesečna potrošnja struje u vrtiću iznosi od 15.000,00 do 

20.000,00 kn, a predviđeno je za ovu godinu 150.000,00 kuna,  a do kraja godine 

očekuje se dodatna potrošnja električne energije u iznosu od  50 tisuća kuna, rekla je 

Kurilić.   

 

Ad.4. Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić, a 
sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je donijelo 
Odluku o Prijedlogu i donošenju rebalansa vlastitih sredstava Dječjeg vrtića Paški 
mališani, Pag za 2019.godinu.  
 
Ad.5.  Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić ,  
sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je donijelo 
Odluku  o polugodišnjem Izvještaju o radu Dječjeg vrtića i to u periodu od 1.1.2019. 
do 30.6.2019.godine.  
 
Ad.6. Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić ,  

sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je donijelo  

Odluku  o Godišnjem izvještaju o radu Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag a temeljem 

Godišnjeg plana i programa rada za 2018/2019.pedagošku godinu.  

 

Ad. 7. Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić,  a 

sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je prihvatio  

Sporazumni raskid Ugovora o radu temeljem zahtjeva djelatnika sa datumom 

17.9.2019.g. 

Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić obrazložila je kako je Maja Fabijanić 

pedagoginja vrtića zatražila sporazumni raskid Ugovora o radu temeljem njena 

zahtjeva  sa datumom 17.09.2019.g. Kako  je to sporazumni otkaz dogovoreno je da 

bude sa danom 17.09.2019 god. 

 Upravno vijeće je predložilo za slijedeću sjednicu da u dnevni red uđe razmatranje 

upražnjenog radnog mjesta pedagoga. 

 

Ad.8. Upravno vijeće vrtića, a na prijedlog ravnateljice vrtića Ljubice Fabijanić, a 
sukladno članku 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani, jednoglasno je prihvatio   
Informacije ravnateljice o radu u proteklom periodu.  
 

O radu dječjeg vrtića u proteklom periodu, ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić rekla je 

kako je suradnja sa Općinom Povljana uspješno odrađena. 

„ Prema sporazumu sa Općinom Povljana, uz već planirana sredstva vrtića za 2019 

godinu, sredstva će se povećati za ukupno 320.000,00 kuna i to od uplate roditelja 

70.000,00 kuna, a uplate iz proračuna Općine Povljana 250.000,00 kuna. Za prijevoz 

hrane uložili smo oko 15 tisuća kuna za posuđe za djecu u vrtiću u Povljani i 

Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca u Pagu. Imamo izvrsnu komunikaciju sa nadležnim 



ministarstvom, Uredom državne uprave, a u proceduri su naši zahtjevi da od 7 

imamo ukupno 9 odgojnih skupina u našem vrtiću, rekla je ravnateljica vrtića. Dodala  

je kako su nekolicina roditelja  djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića dužna 

određena financijska sredstva, stoga će vrtić, a u suradnji s odvjetnikom,  

potraživanja prema dugovima  rješavati ovršnim putem.   

 

Ad.9. Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić, upoznala je članove Upravnog vijeća 

daljnjim aktivnostima vrtića a u svrhu poboljšanja i kvalitetnijeg rada s djecom u vrtiću 

- Zadovoljna sam sa radom novih djelatnica vrtića. Organizacija kuhinje je izvrsna, pa 

ćemo imati suradnju sa Veslačkim klubom u Pagu, na način da vrtić kuha za 

natjecatelje. Nama je izuzetna važna sigurnost djece stoga planiramo postaviti 

nadzorne kamare na vrtiću. Tu su i troškovi servisiranja, a u tijeku je popravak 

stolarija vrtića.- 

-Domagoj Vičević predsjednik Upravnog vijeća vrtića, upitao je kako stoji stanje sa 

ogradom na balkonu vrtića koja je odavna već zahrđala.  

Vezano s ogradom balkona na vrtiću, uvidjeli smo sa Gradom Pagom kao osnivačem 

da je ta ograda doista opasna, te će razmotriti ponude da se to riješi. Sa izvođačem 

radova našeg vrtića  tvrtkom HM-PATRIA d.o.o. dijelom smo u sporu, a taj posao 

spora vodi odvjetnik, rekla je ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić 

 
 

Dovršeno u 11: 40  sati. 

Zapisničar,  

Alenka Festini, tajnica                            

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani 

Domagoj Vičević , predsjednik v.r.  

 

 


