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ZAPISNIK br. 48.

na 48.sjednicu Upravnog vijeća koja se održala u utorak,6.12.2016.g. u 17,00 sati u uredu
uprave dječjeg vrtića( privremena lokacija Ul. Od Špitala 2, iznad Gradske knjižnice)bili su
nazočni; Toni Herenda,Sanja Buljanović,Anthony Buljanović,Tončica Galić,sindikalna
povjerenica Marijana Šuljić i Ljubica Fabijanić,ravnateljica. Opravdano odsutan bio je Mario
Fabijanić,predsjednik. Vođenje sjednice preuzeo je zamjenik Toni Herenda.
Za zapisničarku sjednice predložena je i jednoglasno imenovana Tončica Galić. Nakon
pročitanog predloženog dnevnog reda isti se jednoglasno i prihvaća.
Dnevni red sjednice ;
Ad.1).Verifikacija zapisnika sa 47.sjednice Upravnog vijeća- zapisnik sa 47.sjednice
Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno.
Ad.2).Donošenje odluke o organizaciji rada dječjeg vrtića i datumu korištenja
usluga dječjeg vrtića za djecu koja su odgodila upise u dječji vrtić- temeljem upita
korisnika koji nisu trenutno u programu dječjeg vrtića iz razloga što su planirali upis
otvorenjem novog objekta dječjeg vrtića a temeljem Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju ,Državnom pedagoškom standardu i članka 40.Statuta dječjeg vrtića Paški
mališani Upravno vijeće dječjeg vrtića Paški mališani donosi
ODLUKU
da se do preseljenja u novi objekt neće vršiti upisi u Dječji vrtić Paški mališani,Pag te će
se upisi prijavljene djece vršiti datumom početka rada u novom objektu Dječjeg vrtića
Paški mališani,Pag.

-obrazloženjeNakon rasprave i uvida u zakonsku dokumentaciju Upravno vijeće donosi gore
navedenu odluku iz razloga što trenutni privremeni prostor ne može primiti veći broj
djece zbog neadekvatnosti prostora za smještaj a koji se odnosi na sigurnost djece u
prostoru,nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada , djelatnici nisu u
mogućnosti provoditi Kurikulum i Godišnji plan i program rada vrtića na planirani
način. Ukoliko bi se primila(upisala) sva prijavljena djeca dolazi do većeg broja djece u
skupinama i rad u velikim mješovitim skupinama što ne podržava DPS . Djeca i
djelatnici u tom slučaju borave u prostoru na nesiguran i neprilagođen način što nikako
ne podržava Pravilnik o zaštiti na radu kao ni obavezan Sigurnosni program rada
dječjeg vrtića sa djecom predškolske dobi.

Ad.3). Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje četiri odgojitelja/ice
na puno ,neodređeno radno vrijeme - Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13)i članka 40.Statuta Dječjeg vrtića
Paški mališani ,Pag donosi
ODLUKU
o zapošljavanju stručnih djelatnika na radno mjesto Odgojitelj predškolske djece na puno i
neodređeno radno vrijeme.
- obrazloženjeTemeljem broja prijavljene djece za pedagošku 2016/2017. Godinu i odobrenog Plana upisa
za 2016/2017. Pedagošku godinu odobrenog od strane Osnivača te prelaskom u novoizgrađeni
objekt dječjeg vrtića dolazi do potrebe zapošljavanja stručnih djelatnika, odgojitelja .
Temeljem prethodne odluke Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“
Pag,objavljuje
NATJEČAJ
za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA

- 4 izvršitelj/ica, na neodređeno , puno radno vrijeme

Uvjeti; -na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava
uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine
br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti ; -zamolbu,životopis,presliku isprave kojom se dokazuju
stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice,presliku osobne iskaznice,uvjerenje o
nekažnjavanju(ne starije od šest mjeseci), potvrdu o položenom stručnom ispitu i/ili
svjedodžbu o položenom stručnom ispitu,potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku
13.Zakona o ravnopravnosti spolova(NN82/08).
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 8
dana od dana objave natječaja(od 19.prosinca-27.prosinca 2016.godine) na adresu;Dječji
vrtić“Paški mališani“ Pag 23250,Velebitska 6,s naznakom „za natječaj-odgojitelj“.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O
rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete provesti će se informativni razgovor,a o terminu
razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonom.
Natječaj će se objaviti 19.prosinca 2016.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.
Ad.4). Donošenje odluke o potrebi raspisivanja natječaja za zapošljavanje djelatnika/ce
na radno mjesto spremača/ice- Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13)i članka 40.Statuta Dječjeg vrtića
Paški mališani ,Pag donosi
ODLUKU
o zapošljavanju djelatnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA na puno i neodređeno radno
vrijeme.
- obrazloženjePlaniranim useljenjem u novi objekt dječjeg vrtića koji ima ukupno cca.1900m2 a uvidom u
DPS koji nam nalaže broj potrebnih spremačica (300m2 jedna spremačica)Upravno vijeće
donosi gore navedenu odluku.Prostor dječjeg vrtića održavalo bi 4 spremačice raspoređene u
smjenama i prema potrebama poslodavca. Početak rada istih planira se ulaskom u novi objekt.
Temeljem prethodne odluke Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“
Pag,objavljuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
SPREMAČ/ICA

- 2 izvršitelj/ica, na neodređeno , puno radno vrijeme

Uvjeti; -na radno mjesto SPREMAČ/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava
uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine
br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti ; -zamolbu,životopis,presliku isprave kojom se dokazuju
stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice,presliku osobne iskaznice,uvjerenje o

nekažnjavanju(ne starije od šest mjeseci), potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku
13.Zakona o ravnopravnosti spolova(NN82/08).
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 8
dana od dana objave natječaja(od 19.prosinca-27.prosinca 2016.godine) na adresu;Dječji
vrtić“Paški mališani“ Pag 23250,Velebitska 6,s naznakom „za natječaj-spremač/ica“.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O
rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete provesti će se informativni razgovor,a o terminu
razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonom.
Natječaj će se objaviti 19.prosinca 2016.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.
Ad.5)Obrazloženje zapošljavanja djelatnice na radno mjesto spremačice na
određeno vrijeme , zamjena za bolovanje i obrazloženje istog bolovanja- djelatnica
Ika Tičić zbog ozljede nije radno sposobna te po preporuci liječnika otvara bolovanje .
Temeljem istog ravnateljica Ljubica Fabijanić zapošljava Renatu Fabijanić na radno
mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme do povratka Ike Tičić sa bolovanja i
ne dulje od 60 dana.Ugovor na određeno,puno radno vrijeme potpisan je sa Renatom
Fabijanić dana 5.12.2016.godine .
Ad.6).Donošenje odluke o prestanku radnog odnosa djelatnice,spremačice Ike TičićTemeljem zahtjeva djelatnice IKE TIČIĆ,rod:23.1.1952,OIB;55333151249, zaprimljenog
dana 11.11.2016.godine i temeljem članka 40.Statuta Dječjeg vrtića Paški
mališani,Pag,Upravno vijeće, po zastupnici ravnateljici Ljubici Fabijanić, donosi

Odluku
O prestanku radnog odnosa djelatnice Ike Tičić i izdaje
POTVRDU
Kojom se potvrđuje da je IKA TIČIĆ,rođ:23.siječnja 1952.godine,OIB; 55333151249,
zaposlena u Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag od 1.09.1987.godine te joj prestaje radni
odnos kod poslodavca sa datumom 31.12.2016.godine..
Ova Potvrda se izdaje na zahtjev Ike Tičić u svrhu odlaska u mirovinu i ne može se koristiti u
druge svrhe.

Ad.7). Imenovanje povjerenstva za popis pokretne i nepokretne imovine dječjeg vrtićaTemeljem Statuta dječjeg vrtića Paški mališani,Pag na sjednica Upravnog vijeća održanoj
6.12.2016. godine na prijedlog ravnateljice Ljubice Fabijanić donijeta je slijedeća
Odluka
o imenovanju osoba za popis inventure i komisije za popis
i to slijedom glasi;
-kuhinja, skladište,pomoćna kuhinja,uredi -Urica Bistričić i Radojka Rumora,
-prostor domara i vanjski prostor,strojarnica,sprinkler i elekto soba sa tel.centralom -Franči
Radoslović
-računovodstvo-Gordana Kurilić
-uredi stručnih suradnika-Jelena Degač i Maja Fabijanić
-soba spremačica,praonica,pomočni prostori za čišćenje – Marija Šakić
-soba dnevnog boravka jaslične skupine-Vesna Šiša i Jelena Pernar,
-soba dnevnog boravka mlađe skupine-Marina Oguić i Lena Bistričić,
-soba dnevnog boravka srednje skupine-Marijana Šuljić i Petra Araminčić
-soba dnevnog boravka starije skupine-Marija Kurilić i Tončica Galić
-Ured ravnatelja,hodnik,prostor sanitarija-Ljubica Fabijanić i Gordana Kurilić
Donesena je i odluka o imenovanju članova inventurne komisije koja se sastoji od 4
člana i to su;
-Gordana Kurilić,Franči Radoslović, Marija Šakić,Rada Rumora i Marija Kurilić, a za
predsjednicu komisije imenovana je Gordana Kurilić
Naredbodavatelj popisa i izvještaja,imenovana je ravnateljica Ljubica Fabijanić.
Ad.8).Razmatranje i donošenje prijedloga Ugovora sa Općinom Kolan kao
korisnika usluga dječjeg vrtića Paški mališani- Upravno vijeće donosi zaključak da
se sa 1.1.2017. godine potpiše novi Ugovor sa Općinom Kolan koja koristi usluge
Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag.Ugovor mora sadržavati ekonomsku cijenu vrtića koja
je donesena Odlukom Osnivača,Grad Pag,obaveze Općine Kolan prema dječjem vrtiću i
navedene usluge koje dječji vrtić pruža korisnicima. Predlaže se da Ugovor sastavi
pravna služba Grada Paga i to u što kraćem roku. Potpisivanjem novog ugovora sa
Općinom Kolan prestat će važiti trenutni ugovor.
Ad.9).Obrazloženje neophodnih radova za dovršenje izgradnje novog objekta dječjeg
vrtića- Temeljem projekta okoliša i troškovnika istog( izradila tvrtka HM Patria iz Zagreba)
,analizom istih dolazimo do zaključka da neki od navedenih radova nisu neophodni zbog
nedostatka financijskih sredstava .
Specifikacijom navedenih radova i realno neophodnih radova za završetak uređenja okoliša
dječjeg vrtića i opremanja istog dolazimo do zaključka da su nam neophodni slijedeći radovi;
1. Nova ograda i sanacija postojeće ograde sa glavnom, ulaznom kapijom (vrata) i
sporednom,gospodarskom kapijom(vratima),izvedeno u betafensu, sa navedenim
građevinskim radovima koji se odnose na parapete cca.60cm visine i 40 cm širine za
postavu ograde,

2. Djelomično uređenje okoliša koji se odnosi na ; ravnanje terena bez postavljanja
humusa i zelene površine,postavljanje sustava za vodu, uređenje podloge za prostor
dječjeg igrališta koji se odnosi na iskop od cca 10 cm ,tamponiranje podloge , postavu
temelja za postavljanje sprava dječjeg igrališta i postavljanje antistresne podloge na
koju se postavljaju potrebna igrala za igralište,
3. Sanacija postojećih sprava dječjeg igrališta i /ili postavljanje novih sprava prema
pravilima DPS-a(Državnog pedagoškog standarda )
4. Postavljanje staza(tlakavci) i rubnjaka od objekta do prostora namijenjenog za dječje
igralište i postavljanje rubnjaka oko prostora za dječje igralište
5. Postavljanje kamenih oblutaka oko zgrade dječjeg vrtića,
Iz ponuđenog troškovnika odvojeni su neophodno potrebni radovoi iz grupe radova a to
su,kako je gore i obrazloženo;
- nova ograda sa vratima i potrebni građ.radovi (izrada parapeta)
- sanacija postojeće ograde
- igralište (uređenje podloge i građevinski radovi )
-urbano uređenje sa radovima i opremom
-dio ponuđenih radova iz troškovnika koji se odnose na nivelaciju terena
- postavljanje antistresne podloge na području planiranog dječjeg igrališta
Troškovnik je reduciran na način da su se pratili akti državno pedagoškog standarda (DPS)
koji se odnose na pravila uređenja okoliša javne ustanove dječjeg vrtića i na način da se prate
pravila bagatelne nabave jer nemamo vremena .
Iz ponuđene grupe radova smatralo se da nisu potrebni slijedeći radovi;
- dio grupe radova oko uređenja okoliša
-dio opločenja
-zelenilo
-video nadzor
-zaštita od sunca
Temeljem gore navedenog financijska struktura je slijedeća ;
- opločenja
194.280,00 kn
- nova ograda
80.480,00 kn
- sanacija postojeće ograde
48.585,00 kn
- antistresna podloga igrališta i potrebni radovi podloge
120.000,00 kn
- sanacija starog i/il postava novog igrališta
100.000,00 kn
Što u ukupnom iznosu iznosi
cca.
523.345,00 kn
Ukupnom iznosu treba nadodati i opremanje objekta u iznosu od cca 300.000,00 kuna ,a koji
se odnosi na kupnju namještaja za sobe dnevnog boravka djece.
Bito je napomenuti da su se financijska sredstva računala po ponudi troškovnika tvrtke HM
Patria iz Zagreba te možemo pretpostaviti da se može sastaviti i jeftiniji troškovnik za
ponuđene radove.
Ciljano su se financijska sredstva prilagođavala bagatelnoj javnoj nabavi te se planira ne
prelaziti 500.000,00 kuna jer smo datumski limitirani ukoliko želimo iskoristiti sredstva
Ministarstva regionalnog razvoja u vrijednosti od 350.000,00 kuna sa PDV-om. Osnivač bi
temeljem istih sredstava trebao sufinancirati ostatak do 500.000,00 kuna sa PDV-om ,odnosno
cca. 150.000,00 kn.

Temeljem svega navedenog ,uvidom u dokumentaciju i pregovorima sa navedenim
ministarstvom potrebno je donijeti odluku za potpis ugovora sa ministarstvom regionalnog
razvoja,međutim radi se o samo formalno „novoj“ odluci s obzirom da je Gradsko vijeće u
9.mj.(22.09.2016.) već dalo suglasnost i donijelo odluku a ista odluka ne obvezuje grad na
financijsko povećanje već suglasnost na sufinanciranje grada sa postojećim sredstvima od
HABOR-a ,a na taj način ,uključujući 400.000,00 od ministarstva odlukom možemo doći do
financijskih sredstva od ukupno potrebnih 500.000,00 kn sa PDV-om kako bismo završili
osnovne radove na okolišu dječjeg vrtića. Sa kolikim udjelom financijskih sredstava će
Osnivač sudjelovati potrebno je navesti u rebalans proračuna Osnivača.
Dječji vrtić bi svakako bio zadovoljan kada bi postojala mogućnost da se svi ponuđeni
radovi po troškovniku izvedu u okviri 500,000,00 kuna i da je Osnivač u financijskoj
mogućnosti da se objekt dječjeg vrtića završi do kraja i u cijelosti .Kada se navodi u cijelosti
misli se na detaljno uređenje okoliša i uređenja unutrašnjosti objekta koji se odnosi na
opremu,namještaj,didaktiku . S obzirom da je svakako potrebno završiti i unutarnje uređenje
potrebnom opremom predlaže se Osnivaču da svakako planira ista financijska sredstva u
2017. financijskoj godini.
Ad.10).Obrazloženje utrošenih financijskih sredstva dječjeg vrtića iz vlastitih prihoda u
periodu od početka izgradnje objekta koja su proizašla razlozima uvjetovanim od strane
izvođača radova,HM Patria iz Zagreba- Utrošena financijska sredstva Dječjeg vrtića Paški
mališani,Pag iz vlastitih prihoda vrtića u periodu od početka izgradnje novog objekta dječjeg
vrtića od studenog 2015.g. do planiranog završetka radova,odnosno do 1.prosinca
2016.godine.
-Utrošak električne energije na terenu izgradnje…………………=17.776,76 kn
-plaćanje najma za prostor Grad Križevci……………………… =43.907,85 kn
-ne izdavanje računa korisnicima vrtića(vrtić ne radi)….. …….. = 218.990,00 kn
-najam prostora škole za namještaj i 10-tak djece(7,8mj i 9mj)… = 4.000,00kn
UKUPNO……….= 284.674,61 kn
U ovoj analizi troškova nisu navedeni troškovi režija i ostali materijalni troškovi.
Za sve gore navedene troškove dječjeg vrtića postoje plaćeni računi kao potvrdna
dokumentacija.
- Obrazloženje za gore navedene iznose Tvrtka HM PATRIA iz Zagreba od dana preuzimanja terena za početak radova na novom
objektu 30.10.2015.godine ,nakon očitanog brojila potrošnje električne energije dječjeg vrtića
i postavljanja građevinskog priključka iste firme,vidljivo po računima koristi električnu
energiju sa brojila dječjeg vrtića. Od mjeseca studenog 2016.godine prema dostavljenim
računima HEP-a do mjeseca prosinca 2016.godine vidljiva je potrošnja od ukupno cca
17.776,76 kuna. Potrošnja električne energije plaćena je po dospijeću računa iz vlastitih
sredstava dječjeg vrtića.

Dječji vrtić Paški mališani,Pag po potpisanom Ugovoru sa Gradom Križevci provodio je
program odgoja i obrazovanja od 1.10.2015.g. do 1.6.2016.g .u objektu u vlasništvu Grada
Križevca. Po istom potpisanom Ugovoru dječji vrtić bio je dužan plaćati mjesečni trošak
najma prostora u vrijednosti od 4.621,88 kuna ne uključujući potrošnju električne energije
,komunalnih usluga i ostale mjesečne potrošnje.
Kako financijska sredstva u proračunu Grada Paga nisu bila planirana za najam prostora u
2015.financijskoj godini dječji vrtić se razgovorom obvezuje plaćati troškove najma prostora
iz vlastitih sredstava za mjesec listopad,studeni i prosinac 2015.godine na način da se Grad
Pag obvezuje u plan za 2016.financijsku godinu uvrstiti troškove korištenja prostora Grada
Križevci . Od 1.sjećnja 2016. godine do 1.prosinca 2016.godine najam prostora Grada
Križevci dječji vrtić je platio najam prostora te zatražio refundaciju financijskih sredstava od
proračuna Grada Paga ,međutim do današnjeg datuma uplata nije izvršena. Ukupan iznos
zatražen iz proračuna je 43.907,85 kn koji se odnose isključivo za najam prostora bez
uključene potrošnje električne energije,vode i ostalih usluga. Mjesečnu potrošnju struje ,vode
i ostalih usluga dječji vrtić plati je iz vlastitih sredstava te nije zatražio refundaciju od
proračuna Grada Paga.
S obzirom da izgradnja novog objekta po kasni,odnosno Izvođač je po drugi puta tražio
produžetak radova korisnici dječjeg vrtića u lipnju 2016. Godine nisu koristili usluge dječjeg
vrtića jer nije postojao adekvatan prostor,po DPS-u, za smještaj djece. Temeljem istog
Upravno vijeće u suradnji s Osnivačem donosi Odluku da se zbog sigurnosti djece ne radi u
odgojno –obrazovnom programu dok se ne nađe prostor koji je u skladu sa Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu . Iz istih razloga
dječji vrtić ne radi u odgojno-obrazovnom programu i u mjesecu rujnu 2016.g. Iz istog gore
navedenog razloga dječji vrtić je financijski u minusu,odnosno oštećen jer korisnici kako nisu
bili u mogućnosti koristiti vrtić tako im vrtić nije mogao ni ispostavljati račune korištenja
usluga vrtića ,pa tako slijedi ; 99 djece x 610,00 kn = 60.390,00 kuna za mjesec lipanj 2016.g.
Djeca obvezni polaznici škole ispisuju se krajem mjeseca lipnja 2016. Te kroz mjesec srpanj i
kolovoz ostaje upisano 74 djece koji nisu koristili usluge vrtića zbog neadekvatnog prostora
što bi financijski značilo ;
74 djece x 610,00 kn = 45.140,00 x 2 mjeseca = 90.280,00 kn,
Kada izračunamo da početak pedagoške godine po Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju počinje sa 1.rujnom tekuće godine i da je za ovu pedagošku godinu upisano 112
djece koji zbog ne završetka radova i traženog produženja rokova radova od strane Izvođača
HM PATRIE do kraja 30.rujna 2016.g. ne mogu kroz mjesec rujan koristiti usluge vrtića
onda dolazimo do financijskog izračuna od ; 112 x 610.00 kn = 68.320.00 kn za mjesec rujan
2016.g.Ukupan gubitak financijskih sredstava temeljem ne naplate usluga korisnicima do
datuma 1.prosinca iznosi 218.990,00 kuna.
Također dječji vrtić je kroz mjesec srpanj i kolovoz koristio prostor škole za smještaj 10 djece
kojima je bio neophodan smještaj te je vrtić platio školi po Ugovoru 2.000,00 kn mjesečno
plus troškovi režija koje nisu u izračunu. Temeljem navedenog dječji vrtić je 0d
1.11.2015.godine do 1.12.2016.godine u financijskom gubitku od 284.674,61 kuna bez
troškova režija i ostalih materijalnih troškova.
Ad.11).Izvještaj o radu ravnateljice u periodu od prethodne sjednice- ravnateljica
obrazlaže svakodnevno poslovanje vrtića;
- svakodnevno vođenje uredskog poslovanja
- povratak stručnog suradnika pedagoga sa porodiljnog dopusta
-rješavanje dokumentacije djelatnice na zamjeni pedagoga
-rješavanje dokumentacije djelatnice pri odlasku u mirovinu
-rješavanje zahtjeva za produženjem porodiljnog dopusta
-rješavanje zahtjeva za pravo korištenja godišnjeg odmora nakon porodiljnog dopusta

-rješavanje zahtjeva za naknadu za odvojeni život-logopedica
- analiza radova na novom objektu
-svakodnevno praćenje radova na novom objektu
-svakodnevna suradnja sa Osnivačem po pitanju izgradnje novog objekta
-dostavljene reference Osnivaču temeljem fiskalne odgovornosti za 2015.godinu
-sastanci sa izvođačima radova i nazorom na novom objektu
-analiza troškovnika i projektne dokumentacije novog objekta
-bilježenje i fotografiranje nedostataka na novom objektu
-dostava analize troškovnika,bilješki i fotografija Osnivaču
-sastanak sa projektanticom Jurkon Projekta
-potpisan ugovor sa ht-om ,postavljanje linija i telefonije u novom objektu
- analize i obrazloženja na temu financijskih sredstava vrtića,na zahtjev Gradonačelnika
- svakodnevna komunikacija sa dobavljačima opreme za novi objekt
-odrađen seminar u suradnji agencije za odgoj i obrazovanje u Zadru
-odrađen seminar u suradnji agencije Korak po korak
-organizacija rada kuhinje i jelovnici
-organizacija programa na temu advent u Pagu sa Centrom za kulturu i odgojiteljicama
- dostava podataka Ministarstvu obrazovanja o Programu predškole vezano uz javne potrebe
-dostava statističkih podataka ministarstvu i županiji
-dostava GPP-a
-suradnja sa komunalnim društvom Pag-začepljenje kanalizacije u prostoru kuhinje
odmarališta
-suradnja sa Gradom Križevci vezano uz potpisivanje aneksa ugovora za boravak u njihovom
objektu
- telefonska suradnja sa ministarstvom znanosti i obrazovanja
- telefonska suradnja sa savjetnicom T.Kalilić –tema diplomski sveučilišni studij
- suradnja sa mentoricom i savjetnicom J.Tomljanović
- raspodjela telefona po novom objektu,
- spojena vatrodojava sa dvd-om
-potpisan ugovor sa DVD-om
-prikupljanje ponuda za opremanje novog prostora vrtića-namještaj
-dogovor sa osnivačem o načinu korištenja sredstava ministarstva regionalnog razvoja,radi se
o 431.000,00 kuna nepovratnih sredstava -refundirat će se sredstva vrtiću koja su se utrošila
za nabavku opreme za sobe boravka djece u vrtiću te opremu ureda za odgojiteljice i to u
vrijednosti od cca 231.000,00 kuna.Sredstva dječji vrtić pravda prema Osnivaču priloženim
računima i dokazima o uplati istih.Gradsko vijeće Grada Paga predlaže donošenje odluke o
samostalnom raspolaganju istim sredstvima dječjem vrtiću,odnosno ravnateljici kao
zastupnici vrtića.Ostatak do 431.000,00 kuna, odnosno 200.000,00 kuna ostaje na
raspolaganju Gradu Pagu kao namjenska sredstva za nabavku opreme za uređenje dječjeg
vrtića. Za ista sredstva provodi se bagatelna javna nabava.
Ad.12).Razno – sindikalna povjerenica Marijana Šuljić u kratko iznosi izvještaj o svom
radu ,te navodi nezadovoljstvo suradnjom sa Osnivačem.Dogovoreno potpisivanje
Kolektivnog ugovora između Osnivača i Sindikata odgođeno je do daljnjega.
Sjednica je završena u 20,00 sati.
Zapisničarka Tončica Galić

Upravno vijeće
Toni Herenda,zamjenik

