
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;601-02-03/16-59 
UR.BROJ;2198/24-06/03-16-421 
U Pagu 12.10.2016.godine 
      
    
                   ZAPISNIK  br. 47. 
 
Na 47.sjednicu Upravnog vijeća koja  se održala u ponedjeljak,12.10.2016.g. u 17,00 sati u uredu 
uprave dječjeg vrtića( privremena lokacija Ul. Od Špitala 2, iznad Gradske knjižnice),sudjelovali su svi 
članovi Upravnog vijeća; predsjednik Mario Fabijanić, Sanja Buljanović,Anthony Buljanović,Tončica 
Galić i Toni Herenda,sindikalna povjerenica Marijana Šuljić i ravnateljica Ljubica Fabijanić (bez 
mogućnosti donošenja odluka).  
Nakon ustanovljenog kvoruma za zapisničarku je predložena i jednoglasno prihvaćena Tončica Galić. 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Dnevni red sjednice ; 
Ad.1).Verifikacija zapisnika sa 46.sjednice Upravnog vijeća-nakon pročitanog zapisnik sa 46.sjednice 
Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad.2).Razmatranje i donošenje Odluke o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog  rada 
Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 2016/2017.pedagošku godinu-nakon razmatranog Godišnji plan 
i program rada vrtića isti je prihvaćen  jednoglasno te je donesena odluka u nastavku. 
 
Temeljem članka 40. Statuta dječjeg vrtića i Pravilnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški 
mališani,Pag Upravno vijeće je na svojoj  47.sjednici dana 12.rujna 2016.godine donijelo slijedeću 
 
                   O D L U K U 
 
Prihvaća se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada  Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 
2016/2017. pedagošku godinu. 
 
 
                                                       - Obrazloženje- 
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića za 2016/2017. pedagošku godinu 
donesen je i prihvaćen na Odgojiteljskom vijeću dana 9.rujna 2016.godine,KLASA;601-02-02/16-
58,URBROJ;2198/24-06/03-16-417. Temeljem istog Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i donosi 
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 2016/2017. 
pedagošku godinu. 
 
 
Ad.3).Razmatranje i donošenje Odluke Kurikulum Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 2016/2017. 
pedagošku godinu- nakon razmatranog Kurikuluma isti je prihvaćen jednoglasno i donesena je 
odluka u nastavku. 
Temeljem članka 40. Statuta dječjeg vrtića i Pravilnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški 
mališani,Pag Upravno vijeće je na svojoj  47.sjednici dana 12.rujna 2016.godine donijelo slijedeću 
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                   O D L U K U 
 
Prihvaća se Kurikulum Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 2016/2017. pedagošku godinu. 
 
 
                                                       - Obrazloženje- 
Kurikulum Dječjeg vrtića Paški mališani za 2016/2017. pedagošku godinu donesen je i prihvaćen na 
Odgojiteljskom vijeću dana 9.rujna 2016.godine,KLASA;601-02-02/16-58,URBROJ;2198/24-06/03-16-
417. Temeljem istog Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i donosi Kurikulum Dječjeg vrtića Paški 
mališani,Pag za 2016/2017. pedagošku godinu. 
 
Ad.4).Donošenje Odluke o Financijskom planu za 2017.godinu i projekcije za 2018.,2019. 
financijsku godinu- jednoglasno je prihvaćen prijedlog financijskog plana i donesena je odluka u 
nastavku. 
 Temeljem članka 40. Statuta dječjeg vrtića i Pravilnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški 
mališani,Pag Upravno vijeće je na svojoj  47.sjednici dana 12.rujna 2016.godine donijelo slijedeću 
 
                   O D L U K U 
 
Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag za 2017. godinu sa projekcijama za 2018.  
I  2019.financijsku,proračunsku godinu i obrazloženjem. 
 
                                                       - Obrazloženje- 
Financijski plan za 2017. Godinu sa projekcijama za 2018. I 2019. godinu  jednoglasno se prihvaća uz 
navedeno obrazloženje.  
 
Ad.5).Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje ugovora sa Općinom Kolan kao korisnikom 
usluga dječjeg vrtića- Temeljem članka 40. Statuta dječjeg vrtića i Pravilnika o radu Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag Upravno vijeće je na svojoj  47.sjednici dana 12.rujna 2016.godine 
donijelo slijedeću 
                   O D L U K U 
Ravnateljica Ljubica Fabijanić može potpisati Ugovor o korištenju usluga Dječjeg vrtića Paški 
mališani,Pag sa Općinom Kolan.  
 
                - obrazloženje- 
Zbog potrebe potpisivanja Ugovora između dječjeg vrtića i korisnika Općine Kolan daje se suglasnost 
ravnateljici za ugovaranje istog. 
 
Ad.6).Izvještaj o radu ravnateljice u periodu od prethodne sjednice Upravnog vijeća-ravnateljica je 
u kratko iznijela poslove koji su se odradili u periodu od prethodne sjednice Upravnog vijeća i na taj 
način su se članovi upoznali sa poslovanjem dječjeg vrtića. 
Ad.7).Razno- predstavnica sindikata Marijana Šuljić u kratko je izvijestila Upravno vijeće dječjeg vrtića 
o svom radu u kojem je navela dogovor,sastanak sa Osnivačem (Grad Pag) na temu potpisivanja 
Kolektivnog ugovora. Sastanku sa Osnivačem je bila nazočna i Božena Strugar,predsjednica sindikata 
zaposlenika u predškolskom odgoju i obrazovanju. Dogovorena je otvorena mogućnost za 
potpisivanje ugovora i provođenje daljnjih pregovora.  
 
Sjednica je završena u 18,30 sati. 
Zapisničarka Tončica Galić      Predsjednik Upravnog vijeća 
         Mario Fabijanić 
 
 



 


