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U Pagu, 17. lipnja  2020  godine 

 
      
 
      ZAPISNIK broj: 57 
 
Sa 57. sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag,  održane dana 17. lipnja 
2020 godine ( srijeda) u zbornici Dječjeg vrtića s početkom u 09:00 sati.    
 
Nazočni: Jasna Maga predsjednica upravnog vijeća, Darijo Šupraha i Tončica Galić članovi 
Upravnog vijeća,  Marijana Šuljić predstavnik sindikata Dječjeg vrtića, Ljubica Fabijanić 
ravnateljica vrtića, Alenka Festini tajnica u svojstvu zapisničara.  
 
Opravdano nenazočan : Anthony Buljanović 
Neopravdano nenazočan:  Marin Šojat  
 
D N E V N I  R E D:  

Za dnevni red predlažem; 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 56 sjednice Upravnog Vijeća. 

2. Razmatranje prijedloga Odgojiteljskog vijeća o ne provođenju odgojno-obrazovnog 
programa za dan 31. kolovoza 2020 godine ( jedan radni dan),  radi pripremanja soba 
dnevnog boravka djece i vrtića za početak pedagoške godine 2020/2021. 

3. Razmatranje  Izvješća i prijedlog komisije za upis  za pedagošku godinu 2020/2021 i 
donošenje Odluke o upisu djece.   

4. Informacije ravnateljice Ljubice Fabijanić o radu dječjeg vrtića u proteklim razdoblju, te u 
periodu pandemije COVID-19.  

5. Razno.  

 

Ad. 1. Verifikaciju zapisnika sa 56. sjednice Upravnog Vijeća, Upravno vijeće vrtića usvojilo 

je jednoglasno  

Ad 2. Prijedlog  Odgojiteljskog vijeća o ne provođenju odgojno-obrazovnog programa za dan 

31. kolovoza 2020 godine ( jedan radni dan),  radi pripremanja soba dnevnog boravka djece i 

vrtića za početak pedagoške godine 2020/2021., Upravno vijeće vrtića usvojilo je 

jednoglasno.  

 

Ad.3.  Izvješća i prijedlog komisije za upis  za pedagošku godinu 2020/2021 i donošenje 
Odluke o upisu djece,   Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno.  
 
Ravnateljica Ljubica Fabijanić iznijela je izvješće i prijedlog Komisije za upise djece za 
pedagošku godinu 2020/2021.  
„ U periodu od 25. svibnja do 05. lipnja zaprimljena su 33 zahtjeva, od toga 8 ih je s područja 
Općine Kolan, a 2 s područja  Općine Povljana.  Svim zahtjevima je udovoljeno izuzev njih 5 
nismo udovoljili a to se odnosi na one čija djeca do 31. 08. 2020. godine neće napuniti godinu 
dana te stoga ne zadovoljavaju uvjetima. Računamo da djeca koja će kasnije tijekom 
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pedagoške godine 2020 i 2021 navršiti godinu dana, ako bude mjesta ali i uvjeta u slučaju 
da netko odustane ili se otpiše iz vrtića mogu biti primljena, rekla je ravnateljica Fabijanić.  
Navela je da je bilo nepotpunih zahtjeva, međutim, rekla je kako su sva djeca koja 
udovoljavaju uvjetima primljena u vrtiću, a naknadno su roditelji skrbnici pozvani da upotpune 
zahtjeve. Dakle, nikog nismo odbili.  
„ Slijedom prijava za upis od toga je 2 zahtjeva za stariju odgojnu – obrazovnu skupinu, 2 
zahtjeva za srednju odgojno-obrazovnu skupinu,  6 zahtjeva za stariju jasličku/mlađu 
odgojnu-obrazovnu skupinu, te 18 zahtjeva za jasličnu skupinu, rekla je ravnateljica Fabijanić 
te dalje navela:  

„ Za matični objekt u Pagu,  Komisija za upise formirala je plan raspodjele djece po skupinama 
za pedagošku godinu 2020/2021. Na sastanku su predstavljene dvije moguće opcije s 
različitom raspodjelom djece starije jasličke, mlađe i srednje dobi (od 3 do 5, 5 godina), a 
raspravom je prihvaćena druga opcija gdje su djeca navedene dobi raspoređena u 3 mješovite 
skupine. Ukupno ima 7 skupina, od čega su 3 jasličke koje broje po 12-ero djece (od godine 
dana do 3 godine) i 4 vrtićke skupine (1 mješovita starija jaslička/mlađa koja broji 19-ero djece, 
dvije mješovite mlađe/srednje skupine koje broje po 21 dijete (jedna od njih ima 1 dijete s 
teškoćama) i 1 starija skupina koja broji 23 djece (od čega 1 dijete s teškoćama). U petak, 19. 
6. 2020., na web stranicama vrtića objavit će se prvi rezultati prijava za upis – primljena su sva 
djeca koja zadovoljavaju uvjet dobi (da su navršila godinu dana do 31. 8. 2020. godine), rekla 
je ravnateljica Ljubica Fabijanić.   

 

Ad). Informacije ravnateljice Ljubice Fabijanić o radu dječjeg vrtića u proteklim razdoblju, te u 
periodu pandemije COVID-19, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno.  
Ravnateljica Ljubica Fabijanić navela je kako je Dječji vrtić radio u periodu pandemije COVID-
19 točno po uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnog ministarstva.  
„ Vrtić nije imao obustavu rada. Radili smo u turnusima, tako da je bio organiziran rad u 
ustanovi, te rad od kuće takozvani on- line. Tako da su djelatnici radili 14 dana u ustanovi i  14 
dana od kuće. Odgojiteljice su radile i pisale Dnevnik rada od kuće, a svaki petak predavale 
pedagogici. Imali smo on line program za djecu, koji je ocijenjen izvrsnim.  
Činjenica je da nismo radili punih osam sati, iako smo ispunjavali radne liste kao da smo radili. 
Točnije radili smo skraćeno. Imali smo i promjene organizacije rada zbog pandemije, a jedna 
je bila izdana 23.03. a druga 11 svibnja 2020 godine. Dakle, radili smo sve kako nam je struka 
naložila i to na najbolji način, rekla je ravnateljica Fabijanić.  
Darijo Šupraha ocijenio je kako je vrtić izvrsno radi,  a istaknuo je da pohvaljuje on-line rad 
namijenjen djeci.    
Ravnateljica Fabijanić navela je kako su u periodu pandemije, djelatnicima vrtića, a na njihov 
zahtjev udovoljen godišnji odmor kojeg su imali od prošle godine. Što se tiče novog godišnjeg 
odmora, dio ćemo vratiti  kako bi ga djelatnici mogli koristi u ljetnom periodu. Najvažnije da 
smo se oko godišnjih odmora dogovorili u kolektivu vrtića.  
 
 
Ad.5.Pod točkom razno ravnateljica Ljubica Fabijanić obavijestila je članove Upravnog vijeća 
da je vozilo za potrebe rada vrtića pristiglo, te da će ovog, a  najvjerojatnije idućeg tjedna ona 
i domar preuzeti.  
„ Dječji vrtić dana 30.03 ove godine ispunio je i odazvao se na javni poziv za  dobivanje 
sredstva iz Programa ulaganja u zajednicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije. Vrtiću je odobreno 150.000, 00 kuna, a sredstva će biti namijenjena za 
promjenu ograde na balkonu vrtića.“ 
Darijo Šupraha pitao je što je sa sporom protiv izvođača koji je radio na izgradnji zgrade vrtića.  
Ravnateljica Fabijanić je navela da ne zna u kojoj je to fazi, budući da spor vodi osnivač vrtića 
Grad Pag, koji je istog tužio  još po nekoliko točaka u sporu.   
Šupraha je i postavio pitanje i veliku potrošnju struje  vrijednosti od oko 150.000 kuna koje je 
izvođač radova na vrtiću potrošio, a iznos nije platio vrtiću.  



Ravnateljica Fabijanić odgovorila je kako je upravo taj izvođač radova ušao, odnosno 
proglašen je stečaj tvrtke.  
„ U razgovoru s našim odvjetnikom, rekao nam je da bi mogli izvući dio dugovanja, ali da bi 
moglo biti riješeno sudskim putem kroz cca 2 godine. Mi nećemo odustati od potraživanja, a 
kad god novac bude vraćen, dobro će nam uvijek doći.“  
U daljnjem obrazlaganju rada, ravnateljica Fabijanić, navela kako će u ljetnim mjesecima vrtić 
polaziti oko 50 djece. Posao u ljetnim mjesecima biti će organiziran u tri odgojne skupine i to 
jednu jasličnu i dvije vrtićke. U vrtiću u Povljani  u ljetnim mjesecima polaziti će svega 6 djece. 
Mi smo im ponudili da djeca iz Povljane polaze matični vrtić u Pagu, međutim, roditelji te djece 
su to odbili, rekla je ravnateljica Fabijanić.  
Istaknula je da su u posljednjih nekoliko dana putem društvenih mreža nekolicina roditelja 
djece reagirala na dobivenim uplatnicama.  
„ Činjenica je da su djeca krenula u svibnju mjesecu polaziti odgojno obrazovni program u 
našem vrtiću.  Gradsko vijeće je donijelo Odluku o paušalnom plaćanju vrtića u iznosu od 
150,00 kuna za djecu koja nisu koristili usluge vrtića tijekom travnja i svibnja. Međutim, za 
djecu koja su tijekom svibnja koristila usluge vrtića, ta usluga je naplaćena prema Ugovoru 
kojeg su i sami roditelji potpisali početkom pedagoške godine, odnosno Odluke o plaćanju 
usluga vrtića. Dakle, obračunava se redovna cijena vrtića po danima kada je dijete koristilo 
usluge, a za ostale dane tijekom mjeseca svibnja 2020. godine, obračunava se plaćanje na 
način da je iznos redovne cijene  po danima kada dijete nije koristilo usluge vrtića umanjen za 
10 % ( deset posto), a ako ima potvrdu liječnika koja opravdava nedolazak zbog bolesti cijena 
je umanjena za 20 posto. Odluka o plaćanju usluga vrtića je jasna, i roditelji skrbnici čija djeca 
koriste usluge vrtića upoznati su time kod sklapanja Ugovora,  rekla je ravnateljica Fabijanić 
te dodala da su reagirali i nekolicina roditelja djece iz Povljane.  
„ Imamo problema sa nekolicinom roditeljima djece iz Povljane. Međutim, cijenu usluga vrtića 
oni dobro znaju, a to je 40 kuna po danu, a tu cijenu odredilo je vijeće Općine Povljana. Isto 
tako određuje sufinanciranje usluga vrtića Općina Povljana koja je vlasnik zgrade. Kako su 
roditelji skrbnici prije plaćale usluge vrtića za svoju djecu prema svom osnivaču Općini 
Povljana mi nemamo uvida, premda se priča svašta.  Potaknuti time, a ponajviše što se cijela 
ova situacija proteže javno putem društvenih mreža, održati ćemo sastanak sa roditeljima 
korisnika vrtića u Povljani i to u srijedu.“  
Darijo Šupraha je izjavio da je ravnateljica Ljubica Fabijanić postupila pravilno. Vrtić nije 
obavezan, a tko želi djecu dovoditi i koristiti usluge  vrtića, neka plati.  Naime, postoje Odluke 
o plaćanju usluga vrtića, roditelji su potpisali Ugovore, i to treba poštivati. U suprotnom, djeca 
ne moraju u vrtić, nije obaveza. Time se složila i Jasna Magaš predsjednica Upravnog vijeća, 
navela je da je kod naplaćivanja usluga za svibanj mjesec ravnateljica dobro postupila,  te 
dodala da je dječji  vrtić u Povljani problem njihove lokalne samouprave.    
 

Dovršeno u 09:30 sati 
  
 
 

    Zapisničar                                            Upravno vijeće dječjeg vrtića

  

__________________                                                                         __________________ 

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


