
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG 

VELEBITSKA 6,23250 PAG 

KLASA;601-02-03/20-34 

URBROJ; 2198/24-06/03-20-222 

U Pagu , 02. travnja 2020. godine 

 

 

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 

37.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , čl. 52. i 55. 

Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag   te nakon provedenog javnog natječaja Klasa:112-

01-01/20-3,  Ur.broj: 2198/24-06/03-20-163  ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani, 

Pag  je na sjednici održanoj 02. travnja 2020. godine  donijelo  

 

    ODLUKU 

 

      o izboru kandidata za radno mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag. 

 

 

I. 

 

Na radno mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag, na period od četiri godine, 

imenuje se: 

1. Ljubica Fabijanić.  

 

 

II. 

 

Radni odnos sa kandidatkinjom  iz članka I. ove Odluke stupa na snagu nakon imenovanja od 

strane Gradskog vijeća Grada Paga,a po isteku mandata,točnije od 9.lipnja 2020.g.  

 

III. 

 

Ova odluka prosljeđuje se Gradskom vijeću na imenovanje navedene kandidatkinje za 

čl.1.ove Odluke. 

 

  

 

-Obrazloženje- 

 

Natječaj za radno mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag., 1 djelatnika, raspisan 

je u periodu od 16. ožujka 2020 godine 24. ožujka 2020 godine, a sukladno čl. 40. i 41. Zakona 

o ustanovama ( NN br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37.Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , čl. 52. i 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani 

,Pag , 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 zaprimljena 1 zamolba te je uvjetima natječaja udovoljila ista. 

Ljubica Fabijanić radi u vrtiću od  1997. godine na neodređeno u punom radnom odnosu na 

radnom mjestu odgojiteljice djece rane i predškolske dobi, položen stručni ispit. Od 2012. 

godine imenovana je ravnateljicom Dječjeg vrtića, te ponovno 2016. godine, na mandat od 4 



godine, a temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  U svom dosadašnjem radu 

Ljubica Fabijanić se pokazala izuzetno stručnom, ambicioznom,  vrijednom, odgovornom i 

savjesnom. Kandidatkinje trenutno obavlja poslove ravnatelja u dječjem vrtiću i to u drugom 

mandatu u trajanju od 8 godina.   

 

 Temeljem dokumentacije kandidatkinja je u potpunosti zadovoljila uvjete  natječaja i sukladno 

navedenim zakonskim aktima 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. 

 

 

 

     Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

 

___________________________  

Jasna Magaš , predsjednik v.r.  

 

 

 

Dostaviti:  

1. Gradsko vijeće Grada Paga.  

2. Mrežna stranica Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

3.Lubica Fabijanić 

4.Oglasna ploča vrtića 

5.Pismohran 

 

 

 

 

 


