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U Pagu 30. siječnja 2020 godine 
      
 
      ZAPISNIK broj: 53   
 
Sa telefonske sjednice  Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 30 siječnja 2020 
godine u vremenu od vremenu od 12:00 do 13:00 sati.  
 
Na telefonu prisutni: Jasna Magaš predsjednica  upravnog vijeća, Darijo Šupraha, Tončica Galić,  
Anthony Buljanović, Marijana Šuljić sindikalna povjerenica, ravnateljica vrtića i Alenka Festini tajnica, 
a u svojstvu zapisničara. 
 
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
 
D N E V N I  R E D:   
 
     1. Razmatranje i donošenje Odluke, a na prijedlog Branka Oreškovića iz Paga, radi  postavljanje 

skele u dvorištu vrtića radi  obnove fasade kuće koji radovi uključuju postavljanje stiropora širine 10 

cm  i farbanje, koja se nalazi na međi dvorišta vrtića.  

    2. Razmatranje i donošenje Odluke, a na prijedlog Kristine Alaburić, kao nositelja  Društva športske 

rekreacije KISSA, Put magazina 18, Povljana OIB: 31338440150 za održavanje natjecanja Ples pod 

maskama u prostoru Dječjeg vrtića Paški mališani za dan 15. veljače 2020 godine s početkom od 12 

sati, a završetkom u 21:00 sat.   

 
Ad. 1. Upravno vijeće razmatralo je  prijedlog Branka Oreškovića, te donijelo Odluku da mu se 
dozvoljava postavljanje skele u dvorištu vrtića, radi lijepljenja stiropora i farbanja na bočnoj fasadi 
obiteljske kuće u vlasništvu istog, a koji zid se nalazi na međi dvorišta vrtića. Istog se obavezuje da rubni 
zid-među  koji je izgrađen unutar dvorišta vrtića u  dužini od 10 metara i visini od oko 1,35 metara  
betonira u fino i ofarba.   
 
Ad.2 Upravno vijeće razmatralo je  prijedlog Kristine Alaburić, kao nositelja  Društva športske rekreacije 
KISSA,  te donijelo Odluku da prostor može koristiti u traženu svrhu pod uvjetom plaćanja donacije u 
svrhu potpore rada vrtića, te da je Vrtić dužan sa   Kristinom Alaburić, kao nositeljicom Društva športske 
rekreacije KISSA sklopiti Ugovor o suradnji.    

   

Dovršeno u 13:00 sati 

 

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