
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG 

VELEBITSKA 6,23250 PAG 

KLASA;601-02-03/20-33 

URBROJ; 2198/24-06/03-20-221  

U Pagu , 02. travnja 2020. godine 

 

 

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

čl. 52.  Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Paški 

mališani, Pag  te nakon provedenog javnog natječaja Klasa:112-01-01/20-4,  Ur.broj: 

2198/24-06/01-20-164,   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag  je na sjednici 

održanoj 02. travnja 2020. godine  donijelo  

 

ODLUKU 

 

      o izboru kandidata za radno mjesto DOMAR -VOZAČ-DOSTAVLJAČ 

 

 

I. 

Na radno mjesto domar-vozač- dostavljač na neodređeno puno radno vrijeme, a uz probni rad 

od 90 dana prima se:  

1. Željko Goleš. 

 

 

II. 

 

Radni odnos sa kandidatkinjama iz članka I. ove Odluke započinje sa danom 02. travnja 2020. 

godine.   

 

III. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

-Obrazloženje- 

 

Natječaj za radno mjesto domar-vozač- dostavljač na neodređeno puno radno vrijeme, 1 

djelatnika, raspisan je u periodu od 16. ožujka 2020 godine 24. ožujka 2020 godine, a 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 zaprimljena 1 zamolba te je uvjetima natječaja udovoljila ista i od strane to Željka 

Goleš. 

Željko Goleš na određeno vrijeme već radi u vrtiću, a temeljem Ugovora o radu, članaka 8., 9. i 

13. Zakona o radu (Narodne novine, 149/09.), a u svezi s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (Narodne novine, 10/97,107/07 i 94/13)   klasa: KLASA: 112-03-01/20-, URBROJ:2198/24-

06/01-20-66.  



U svom dosadašnjem radu Željko Goleš se pokazao izuzetno stručnim, vrijednim, odgovornim i 

savjesnim.    

 

 Temeljem dokumentacije kandidata koji je  zadovoljio uvjete  natječaja i sukladno čl. 26. 

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. 

 

 

 

     Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

 

___________________________ 

   Jasna Magaš , predsjednik v.r.  

 

 

 

Dostaviti:  

1.Mrežna stranica Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag 

2.Pismohran 

 

 

 

 


