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DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG 
VELEBITSKA 6,PAG 
TEL;023611089,600336 
int.adresa; djecji.vrtic.paski.malisani@zd.t-com.hr 
Web; www.vrtic-paski-malisani.hr 
KLASA;601-01-03/19-85 
UR.BROJ;2198/24-06/03-19-523 
U Pagu 09.10. 2019.godine 
 
      
 
      ZAPISNIK broj: 51   
 
Sa sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 09 listopada 
2019  godine ( srijeda) s početkom u 19:00  sati u zbornici.  
 
Nazočni:  Domagoj Vičević predsjednik upravnog vijeća, Tončića Galić član upravnog 
vijeća i kao punomoćnik ravnateljice Dječjeg vrtića Ljubice Fabijanić, Anthony 
Buljanović član upravnog vijeća. 
Gordana Kurilić računovotkinja i  Alenka Festini tajnica u svojstvu zapisničara.  
 
 
Opravdano nenazočan: Darijo Šupraha. 
 
 
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
 
 
 
D N E V N I  R E D:   
 
1.Verifikacija zapisnika sa 50. sjednice Upravnog Vijeća. 
2.Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje jednog  (1 )djelatnika 
na radno mjesto pedagoga  na puno i neodređeno radno vrijeme. 
3. Donošenje Pravilnika o video nadzoru Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag.  
4.Donošenje Odluke o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Paški mališani, 
Pag  za 2019/2020 pedagošku godinu.    
5. Razmatranje i odabir ponuda dostavljača za postavljanje video nadzor Dječjeg 
vrtića, paški mališani, Pag  
6.Donošenje Odluke o financijskom planu  Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag za 2020 
godinu, te projekcije istog plana za 2021/2022  godinu.   
7.Razmatranje i donošenje Odluke o Rebalansu Dječjeg vrtića Paški mališani Pag za 
2019 financijsku godinu, a koje se odnosi na investicijsko održavanje zgrade vrtića.  
8.Razno.  
 
 
Ad. 1. Verifikaciju zapisnika sa 50. 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, Upravno vijeće vrtića je prihvatilo u cijelosti.  
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Ad.2 Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo donošenje Odluke o raspisivanju 
natječaja za zapošljavanje jednog  (1 )djelatnika na radno mjesto pedagoga  na puno 
i neodređeno radno vrijeme. 
Predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Vičević rekao je da se da se natječaj raspisuje 
na upražnjeno radno mjesto, a da se natječaj raspiše sa datumom 23. listopada 2019 
godine 
 
Ad. 3. Upravno vijeće vrtića jednoglasno je prihvatilo Odluku o donošenju Pravilnika o  
video nadzoru Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag.  
Predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Vičević obrazložio je kako je Video nadzor 
potreban prvenstveno radi sigurnosti djece i imovine vrtića.  
„Nakon što smo usvojili ovaj Pravilnik, ravnateljica vrtića može potpisati Ugovor s 
tvrtkom koja će postaviti video nadzor na svim ulazima i izlazima objekta sa vanjskim 
kamerama, uključujući okoliš vrtića i unutarnji dio objekta, kao što su glavni ulazni dio 
i hodnik.  
 
Ad.4.  Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i donijelo Odluku o Godišnjem planu i 
programu rada Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag  za 2019/2020 pedagošku godinu.  „ 
Ovaj isti Godišnji plan jednoglasno je usvojen na odgojiteljskom vijeću našeg vrtića 
održanog 30. rujna 2019 godine, rekla je Tončića Galić.   

 

Ad.5. Upravno vijeće razmatralo je prijedlog o odabiru ponuda dostavljača za izgradnju 
video nadzora Dječjeg vrtića, paški mališani, Pag, te jednoglasno prihvatilo ponudu 
tvrtke Smart  home tehnička zaštita, ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. iz Zadra.  
Antony Buljanović je rekao kako je potrebno sa tom tvrtkom utvrditi način održavanje 
video nadzora na vrtiću i ugovorom definirat, i to prije sklapanja glavnog ugovora.  
Predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Vičević obrazložio je kako je ravnateljica vrtića 
Ljubica Fabijanić zatražila ponude od tri ponuditelja, ali su na vrtić pristigle dvije i to 
Smart  home tehnička zaštita, ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. iz Zadra sa ponudom 
od ukupno 50.826,55 kuna, te ponuda Mti-sat obrt za uvođenje i održavanje antenskih 
sustava, računalne opreme i tehnički zaštitu iz Šibenika sa ponudom od ukupno 
52.283,73 kuna. Treća tražena ponuda od tvrtke „ Elin d.o.o. nije dostavljena vrtiću, 
odnosno nisu odgovorili na traženu ponudu.  
„ Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić prethodno je meni obrazložila da predlaže tvrtku 
Smart home tehnička zaštita, ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. iz Zadra jer su njeni 
djelatnici bili direktno na objektu, a njihova ponuda je financijski najniža, rekao je 
Domagoj Vičević.  
 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se daje suglasnost ravnateljici 
vrtića Ljubici Fabijanić za raspolaganje financijskim sredstvima iznad 50.000,00 kuna 
jer ista ponuda za postavljanje video nadzora prelazi 827 kuna iznad samostalnog 
raspolaganja financijama,  te da ravnateljica može sklopiti ugovor sa tvrtkom Smart  
home tehnička zaštita, ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. iz Zadra.  
 
 
Ad.6. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o financijskom planu  Dječjeg 

vrtića Paški mališani, Pag za 2020 godinu, te projekcije istog plana za 2021/2022  

godinu.  
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Gordana Kurilić računovotkinja je rekla kako je došlo do izmjene budući da dječji vrtić 

u Povljani od rujna ove godine pripada pod Dječji vrtić Paški mališani, Pag. Lokalne 

samouprave su potpisale ugovor o sufinanciranju programa. Planirani ukupni prihodi i 

rashodi Dječjeg vrtića za poslovanje u 2020 godini ukupno iznosi 5.101.000,00 kuna, 

a temelji se na potraživanju i prihodima: iz proračuna Grada Paga izdvaja se 

3.030.000, kuna, vlastitih prihoda vrtića, sufinanciranje roditelja produženog boravka i  

Općine Kolan u iznosu od 1.330.000,00 kuna, sufinanciranje DP i MZOS-javne 

potrebe-Program pred škole u iznosu od 10.000,00 kuna, donacije u iznosu od 

10.000,00 kuna, a pripajanjem dječjeg vrtića u Povljani financijski plan se povećava za 

960.000,00 kuna, i to uplata Općine Povljana je 720.000,00 kuna i sufinanciranje 

roditelja sa područje te općine je 240.000,00 kuna, rekla je Gordana Kurilić te istaknula 

da po Odluci Općinskog vijeća Povljane ekonomska cijena područnog odjela u Povljani 

iznosi 2.200,00 kuna po korisniku, na način da roditelji polaznika vrtića plaćaju cijenu 

cjelodnevnog boravka 40.00 kuna po danu, a poludnevni boravak u iznosu od 30,00 

kuna po danu. 

Ad.7. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o Rebalansu Dječjeg vrtića 

Paški mališani Pag za 2019 financijsku godinu, a koje se odnosi na investicijsko 

održavanje zgrade vrtića.  

Gordana Kurilić računovotkinja je rekla kako  je ovaj Rebalans nužan, iz razloga što je 

za investicijsko održavanje zgrade predviđeno 200.000,00 kuna, a Dječji vrtić planira 

ta sredstva utrošiti u hitne investicije kao što su obnova i popravak ograde na  balkonu 

zgrade, postaviti kapiju na dvorištu vrtića i postaviti video nadzor, što je nužno radi 

sigurnosti  djece.  

Ad.8. Upravno vijeće je dobilo informacije o nizu aktivnosti i rada Dječjeg vrtića.  

Ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić prethodno je najavila da je Dječji vrtić dobilo 

rješenje nadležnog Ministarstva za proširenje djelatnosti. Povjerenstvo Ureda državne 

uprave  Zadarske županije, Ispostava Pag izvršilo je uvid u područnom objektu vrtića 

u Povljani i potvrdili su kako su uvjeti za rad u tom objektu zadovoljeni.  

Vezano s financijama, Općina Povljana je uplatila financijska sredstva za plaće 

djelatnicima u Povljani, te su istu dobili.  

 Redovan Program Dječjeg vrtića poslan je na reverifikaciju jer je isti verificiran 2000 

godine. Po uputama MZO-a svi Programi doneseni i verificirani u periodu od 1997 do 

2010 godine potrebno je reverificirati.  

Vezano s daljnjom edukacijom odgojiteljica, ravnateljica Ljubica Fabijanić je najavila 

da su dvije odgajateljice pripravnice prijavljene Agenciji za odgoj i obrazovanje za 

stažiranje u vrtiću, a treća odgajateljica pripravnica je prijavljena istoj Agenciji za 

polaganje stručnog ispita u studenom 2019 godine. Za odgojiteljice pripravnice 

imenovano je Povjerenstvo za praćenje stažiranja i imenovani su mentori, taj plan i 

program poslan je nadležnoj Agenciji.  

Za kvalitetniji rad s djecom i djelatnicima, najavila je da je u rujnu ove godine vrtić 

naručio i platio materijal za rad po skupinama prema planu odgojiteljica, kupljena su 3 

nova računala, od kojih je 1 za vrtić u Povljanu. Poslan je upit za ponude za 

rekonstrukciju ograde i izradu kapija na tri adrese. Ravnateljica Fabijanić je najavila 
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kako je osiguravajuća kuća Adriatiko odobrilo iznos od 6,500,00 kuna za odštetu 

nastalu kada je u svibnju mjesecu ove godine jaka bura razbila lim na krovištu.  

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag i Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, sklopili su 

Ugovor, a  kojim vrtić priprema i dostavlja hranu za učenike škole koja su na 

produženom boravku. Cijena obroka je ista kao 2014 godine, i iznosi 30 kuna dnevno. 

Obrok se sastoji od predjela, glavnog jela s prilozima, salatom, kruhom te voćkom, 

desertom ili užinom.    

Dovršeno u 19:30  sati 

 

Zapisničar          Upravno vijeće dječjeg vrtića, predsjednik
  
 
__________________                                       ________________________ 
Alenka Festini v.r.                                                             Domagoj Vičević  v.r. 
                                                                               

 Uz potpis zamjenika predsjednik  
                              
                                                                               ___________________________ 
                                                                                         Anthony Buljanović v.r. 


