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U Pagu 26.08.2019.godine 

 

 

       

 

 

      ZAPISNIK br,49  

 

Na 49.sjednicu Upravnog vijeća koja se održala  u ponedjeljak , 26.8.2019.g.  u  10.30  sati u 

dječjem vrtiću nazočni su bili; predsjednik Domagoj Vičević,Anthony Buljanović,Darijo 

Šupraha kao članovi Upravnog vijeća te ravnateljica Ljubica Fabijanić i Mrijana Šuljić 

sindikalni predstavnik . Neopravdano ne nazočan član Marin Šojat, a opravdano Tončica 

Galić. Nakon što se utvrdio kvorum za početak sjednice za zapisničara je predložen i 

jednoglasno prihvačen Anthony Buljanović. 

 

Prijedlog dnevnog reda prihvaćen je u cijelosti. 

 

Dnevni red ; 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 48.sjednice Upravnog Vijeća – nakon pročitanog zapisnik sa 

48.sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata 

prijavljenih na    natječaj za zapošljavanje šest (6)djelatnika na radno mjesto 

odgojitelja na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje odluke za početak rada 

istog – nakon razmatranja i rasprave ravnateljica predlaže kandidate za radno mjesto 

odgojitelj/ica te Upravno vijeće donosi Odluku kako slijedi;  

 

Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , 

čl. 40. I čl.41.  Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

Paški mališani,Pag te nakon provedenog javnog natječaja KLASA: 112-02-01/19-

11,URBROJ: 2198/24-06/03-19-385,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag  je na 

sjednici održanoj 26.08.2019. g.  donijelo  

 

ODLUKU 

                   o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica 

 

 

I. 

Na radno mjesto odgojitelj/ ica na neodređeno puno radno vrijeme,a uz probni rad od 90 dana 

prima se:  

1. IVANČICA ŠKODA, 
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2. ANA VIČEVIĆ 

3 . IVA MIOČIĆ 

 

te pripravnice sa obvezom polaganja stručnog ispita, a prema Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju ; 

 

1. ANAMARIJA ŠKODA 

2. ANTONIJA ORLIĆ 

3. MARTINA SABALIĆ 

 

 

II. 

 

Radni odnos sa kandidatkinjama iz članka I. ove Odluke započinje kada sa početkom 

2019./2020 pedagoškom godinom ,odnosno sa 1.rujnom 2020.godine. 

 

 

III. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

-Obrazloženje- 

 

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica  na neodređeno puno radno vrijeme, 6 djelatnika, 

raspisan je u periodu od 07.08.2019. do 15.08.2019. god. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim  

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag te na 

službenoj internetskoj stranici vrtića. 

Ukupno su zaprimljene 9 zamolbi od kojih su uvjetima natječaja udovoljile 6 zamolbi.  

Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete  natječaja i sukladno čl. 26. st. 

7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u 

izreci. 

 

 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji 

mogućnost žalbe. 

 

 

 

3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata 

prijavljenih na  natječaj za zapošljavanje jednog (1)djelatnika na radno mjesto tajnika 

na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje odluke za početak rada istog- nakon 

rasprave i prijedloga ravnateljice Upravno vijeće donosi ;  

 

Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , 

čl. 40. I čl.41.  Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 
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Paški mališani,Pag te nakon provedenog javnog natječaja KLASA: 112-02-01/19-

13,URBROJ: 2198/24-06/03-19-387,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag  je na 

sjednici održanoj 26.08.2019. g.  donijelo  

ODLUKU 

                   o izboru kandidata za radno mjesto tajnik/ca 

 

I. 

Na radno mjesto tajnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme,a uz probni rad od 90 dana 

prima se:  

1.ALENKA FESTINI, 

II. 

 

Radni odnos sa kandidatkinjom iz članka I. ove Odluke započinje kada kandidatkinja izvrši 

sve obveze prema trenutnom poslodavcu,odnosno sa 16.rujna 2019.g. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

-Obrazloženje- 

 

Natječaj za radno mjesto tajnik/ca  na neodređeno puno radno vrijeme, 1 djelatnika, raspisan 

je u periodu od 07.08.2019. do 15.08.2019. god. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim  

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag te na 

službenoj internetskoj stranici vrtića. 

Ukupno su zaprimljene 4 zamolbi od kojih su uvjetima natječaja udovoljile 3 zamolbe.  

Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete  natječaja i sukladno čl. 26. st. 

7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u 

izreci. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji 

mogućnost žalbe. 

 

 

4. Razmatranje i donošenje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata 

prijavljenih na  natječaj  za zapošljavanje tri (3)djelatnika na radno mjesto spremačica 

na puno i neodređeno radno vrijeme i donošenje odluke za početak rada istog – nakon 

rasprave i prijedloga ravnateljice Upravno vijeće donosi slijedeće ;  

 

Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , 

čl. 40. I čl.41.  Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

Paški mališani,Pag te nakon provedenog javnog natječaja KLASA: 112-02-01/19-

12,URBROJ: 2198/24-06/03-19-386,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag  je na 

sjednici održanoj 26.08.2019. g.  donijelo  
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ODLUKU 

                   o izboru kandidata za radno mjesto čistač/ica,spremač/ica 

 

 

I. 

Na radno mjesto čistač/ica,spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme,a uz probni rad od 

90 dana prima se:  

1. ANA ŠČIRAN 

2. MARIJA RUMORA 

 

 

II. 

 

Radni odnos sa kandidatkinjama iz članka I. ove Odluke započinje  sa početkom 2019./2020. 

pedagoškom godinom ,odnosno sa 1.rujnom 2019.godine. 

 

 

III. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

-Obrazloženje- 

 

Natječaj za radno mjesto čistač/ica,spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 3 

djelatnika, raspisan je u periodu od 07.08.2019. do 15.08.2019. god. Sukladno čl. 26. st. 3. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

te na službenoj internetskoj stranici vrtića. 

Ukupno su zaprimljene 2 zamolbi od kojih su uvjetima natječaja udovoljile obe zamolbe.  

Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete  natječaja i sukladno čl. 26. st. 

7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u 

izreci. Donosi se odluka o ponavljanju natječaja za isto radno mjesto ,1 izvršitelj.  

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani na svojoj sjednici dana 26.08.2019. godine 

donosi 

Odluku 

o raspisivanju natječaja 

za popunu radnog  mjesta: 

- ČISTAČ/ICA, SPREMAČ/ICA 
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- 1  izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno, za rad na poslovima 

čišćenja,održavanja higijene objekta i materijala u Dječjem vrtiću Paški 

mališani,Pag. 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 

107/2007 i 94/2013)i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Paški 

mališani. 

Razina obrazovanja: OŠ,NKV,SSS 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti: 

- životopis                                                                                                                                             

-dokaz o državljanstvu                                                                                                                                            

- dokaz o stručnoj spremi   

- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka  (ne starije od 6 

mjeseci): 

a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  

b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak                                                                                                                                           

-potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene 

zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013)                                                                                   

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti  (potvrda obiteljskog liječnika)                                                                                                      

- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a).                                                                                                                            

Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti  u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema 

posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 

121/2017), članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 

33/1992, 57/1992, 77/1992,  27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 

82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014),  dužan se u 

prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima.  

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 

3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za 

ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
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traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju 

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih 

branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.  

Upravno vijeće dječjeg vrtića Paški mališani zadržava pravo poništavanja i ponovnog 

objavljivanja natječaja. Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na 

informativni razgovor. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani,Pag može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka 

sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora . 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: 

Dječji vrtić  Paški mališani,Pag,Velebitska 6,23250 Pag sa naznakom „ Natječaj za 

čistač/ica,spremač/ica“.  

Natječaj će se objaviti 28.kolovoza 2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Paški mališani, 

Pag (www.vrtic-paski-malisani.hr) i  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. 
 

 

5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Ljubici Fabijanić za potpisivanje 

ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša. (ponovljena točka sa 48.sjednice)- 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 22.svibnja 2019. godine u 

Narodnim novinama br.52/19 i mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za neposredno 

sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila određenim kao korisnici sredstava Fonda 

2019. g. ,obrazlaže ravnateljica te nastavlja na objavljeni Javni poziv Dječji vrtić Paški 

mališani,Pag u suradnji s Osnivačem ,Grad Pag  je podnio dana 22.svibnja 2019.  g. zahtjev 

za sufinanciranje kupnje vozila te je dostavio svu potrebnu dokumentaciju predviđenu 

uvjetima Javnog poziva. U predviđenom postupku utvrđeno je da dječji vrtić putem 

dostavljenog zahtjeva u cijelosti ispunjava uvjete Javnog poziva i uvjete utvrđene općim 

aktima Fonda. Također je utvrđeno da se predmetnim projektom ostvaruju uštede energije , 

smanjenje emisije stakleničkih plinova i ostalih štetnik tvari. Odlukom o sufinanciranju 

kupnje energetsko učinkovitih vozila odobravaju se Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag 

financijska sredstava od 80.000,00 kuna s PDV-om ,a ostatak do pune cijene vozila financirat 

će dječji vrtić u suradnji s Osnivačem. Nakon obrazloženog Upravno vijeće na temelju  

članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag  donosi  

 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
http://www.vrtic-paski-malisani.hr/
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ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora Fonda za zaštitu okoliša o neposrednom 

sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila 

 

I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Paški mališani iz Paga, daje suglasnost ravnateljici 

Ljubici Fabijanić da potpiše Ugovor  Fonda za zaštitu okoliša o neposrednom 

sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila (KLASA:310-34/19-

18/1775,URBROJ:563-02-2/91-19-3 od 4. srpnja 2019.godine) u  iznosu do 

80.000,00 kuna. 

 

II. Ovlašćuje se ravnateljica Dječjeg vrtića za provedbu svih radnji vezano uz 

realizaciju točke 1. ove Odluke. 

 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči 

vrtića i službenoj Internet stranici vrtića . 

 

6. Razmatranje i upućivanje zahtjeva Gradskom vijeću o raspolaganju financijskim 

sredstvima dječjeg vrtića iznad 100.000,00 kuna za realizaciju projekta kupnje 

električnog vozila. (ponovljena točka sa 48.sjednice)-  točka 6.ovog dnevnog reda 

vezuje se za točku 5.te temeljem istog a u skladu sa Javnim pozivom Fonda za zaštitu 

okoliša i ponude električnog vozila koja prelazi 100.000,00 kuna Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića na temelju članka 49. Statuta dječjeg vrtića traži suglasnost od 

Osnivača za provedbu financijskih i svih ostalih radnji  vezanih uz realizaciju kupnje 

električnog vozila a za koji je potrebno više od 100.000,00 kuna. Nalaže se 

ravnateljici da isti prijedlog uputi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje 

Odluke. 

7. Informacije ravnateljice o trenutnom radu vrtića- ravanteljica je dala kratke 

informacije vezane uz rad vrtića ;–godišnji odmori,broj djece kroz ljetne mjesece i 

organizacija rada kroz ljeto,bolovanja,administrativni poslovi vezani uz realizaciju 

otvaranja dječjeg vrtića u Povljani i ostalo. 

8. Razno- pod točkom razno nije bilo rasprave 

 

Sjednica je završila u 11.30 sati. 

Zapisničar; 

Anthony Buljanović                                         Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani 

Domagoj Vičević , predsjednik 
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Prilog uz zapisnik; 

KANDIDATI PRIJAVLJENI NA RASPISANE NATJEČAJE KOJI SU RASPSANI U PERIODU OD 7.8 DO 16.8 

2019.GODINE – kratki izvještaj ravnateljice 

Natječaji su raspisani dana 7.kolovoza 2019.godine a trajali su do 16.8.2019.godine ,natječajna 

dokumentacija te popis priložene dokumentacije izvršio se dana 20.kolovoza 2019.godine u 11.30 

sati a isto su izvršili ravnateljica Ljubica Fabijanić i predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Vičević.   

KANDIDATI ZA RADNO MJESTO TAJNIKA; na raspisani natječaj za radno mjesto tajnika prijavilo se 4 

kandidata/kinje a od prijavljenih 3 kandidata zadovoljavaju uvijete natječaja i priložili su 

pravovaljanu dokumentaciju dok je 1 kandidat/kinja priložio ne važeću dokumentaciju po uvjetima 

natječaja te se nije dokumentacija uzela u razmatranje. 

KANDIDATI ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE; - na natječaj za radno mjesto spremačice od tri mjesta 

za zapošljavanje javilo se 2 kandidata/kinje koje zadovoljavaju uvijete natječaja i priložili su potrebnu 

dokumentaciju. 

KANDIDATI ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA;- na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto 

odgojitelj/ica prijavilo se 9 kandidatkinja od toga 6 kandidatkinja sa potpunom dokumentacijom i 

uvjetima natječaja a 3  kandidatkinje sa nepotpunom i na usklađenom dokumentacijom sa uvjetima 

natječaja. Od 6 kandidatkinja sa potpunom dokumentacijom 3 kandidatkinje nemaju položen stručni 

ispit , 2 kandidatkinje završile su stažiranje te se pripremaju za polaganje stručnog ispita dok 1 

kandidatkinja tek prijavljuje zapošljavanjem stažiranje.  

Nitko od prijavljenih kandidata ne poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju te shodno tome 

nisu priložili ni dokumentaciju. Sa kandidatima koji su zadovoljili uvjetima natječaja obavio  se 

informativni razgovor u periodu od 20 . do 22.8 .2019. u jutarnjem terminu a prema mogućnostima 

kandidata s obzirom da su kandidati trenutno u radnom odnosu. Zabilješke o prijavi na natječaj i 

priloženoj dokumentaciji kao i mišljenje ravnateljice nakon provedenih razgovora nalazi se u 

dokumentaciji svakog pojedinog kandidata/kinje.   

PRIJEDLOG RAVNATELJICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA SU; 

1. ANAMARIJA ŠKODA 

2. ANTONIJA ORLIĆ 

3. MARTINA SABALIĆ 

4. IVANČICA ŠKODA 

5. ANA VIČEVIĆ 

6. IVA MIOČIĆ 

PRIJEDLOG RAVNATELJICE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA JE; 

1.ALENKA FESTINI 

PRIJEDLOG RAVNATELJICE ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE SU; 

1.MARIJA RUMORA                                   2.ANA ŠČIRAN 
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