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      ZAPISNIK broj: 54   
 
Sa sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani Pag održane 12 ožujka 2020 godine ( 
četvrtak ) s početkom u 18:30 sati u zbornici.  
 
Nazočni: Jasna Magaš predsjednica upravnog vijeća, Anthony Buljanović, zamjenik 
predsjednika upravnog vijeća, Dario Šupraha, član upravnog vijeća, Tončića Galić član 
upravnog vijeća i kao punomoćnik ravnateljice Dječjeg vrtića Ljubice Fabijanić, Marijana Šuljić 
predstavnik sindikata Dječjeg vrtića.  
Ljubica Fabijanić, ravnateljica vrtića, Gordana Kurilić računovotkinja  i  Alenka Festini tajnica u 
svojstvu zapisničara.  
 
Neopravdano nenazočan: Marin Šojat. 
 
 
D N E V N I  R E D:   
 
1. Verifikacija zapisnika sa 52 sjednice Upravnog Vijeća. 

2. Verifikacija zapisnika sa 53  sjednice Upravnog Vijeća održane telefonskim putem.  

3. Donošenje Pravilnika o načinu i imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Paški mališani, Pag.  

4. Donošenje Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti u dječjem vrtiću Paški mališani Pag 

na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje 

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Upravnog vijeća i usvajanje istog 

6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Paški mališan Pag za period od 01. srpnja do 31. prosinca 

2019. godine.  

7. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Paški mališani Pag za period od 01. siječnja 2019. 

godine do 31 . prosinca 2019. godine.  

8. Obavijest o otkazu domara u Dječjem vrtiću.  

9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje jednog  (1 )djelatnika na 

radno  mjesto domar-vozač-dostavljač  na puno i neodređeno radno vrijeme. 

10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića paški mališani Pag 

. 

11. Donošenje Odluke o Posudbi pokretne imovine vlasništvu Dječjeg vrtića Paški mališani, 

Pag.   
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12. Razno.  
 

 

 
Ad. 1. Verifikaciju zapisnika sa 52. sjednice Upravnog Vijeća, Upravno vijeće vrtića usvojilo je 
jednoglasno  
 

Ad.2. Verifikaciju  zapisnika sa 53  sjednice Upravnog Vijeća održane telefonskim putem, 
Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno  
   

Ad. 3. Donošenje Pravilnika o načinu i imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg 
prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Paški mališani, Pag i Odluku istog Pravilnika, 
Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno.  
 

Ad. 4. Donošenje Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti u dječjem vrtiću Paški mališani Pag 
na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, i Odluku istog 
Pravilnika, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno  
 

Ad. 5.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Upravnog vijeća i usvajanje istog 
i Odluku iste izmjene, a  kojom je u točki 4. Pravilnika dodaje da se sjednice upravnog vijeća 
mogu sazvati elektronskim putem, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno  
 

Ad. 6.  Izvješće o radu Dječjeg vrtića Paški mališan Pag za period od 01. srpnja do 31. prosinca 
2019. godine i donošenje Odluke po istom izvješću, Upravno vijeće vrtića usvojilo je 
jednoglasno  
 

Ad. 7. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Paški mališani Pag za period od 01. siječnja 2019. 
godine do 31 . prosinca 2019. godine, i donošenje Odluke po istom izvješću, Upravno vijeće 
vrtića usvojilo je jednoglasno  
 

 Ad. 8. Obavijest o otkazu domara  Josipu Oguiću u Dječjem vrtiću, članovi upravnog vijeća 

primili su na znanje.  

 
Ad. 9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje jednog  (1 )djelatnika na 
radno  mjesto domar-vozač-dostavljač  na puno i neodređeno radno vrijeme, Upravno vijeće 
vrtića usvojilo je jednoglasno  
 
Ad. 10 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića paški mališani 
Pag, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno  
 
Ad. 11 Donošenje Odluke o Posudbi pokretne imovine vlasništvu Dječjeg vrtića Paški mališani, 
Pag, Upravno vijeće vrtića usvojilo je jednoglasno  
 
Ad. 12. Pod razno.  
Dario Šupraha, član upravnog vijeća zatražio je informaciju tko plaća troškove puta odnosno 
dostave ručkova iz vrtića u Pagu do područnog objekta vrtića u Povljani,  na što je Gordana 



Kurilić računovotkinja vrtića odgovorila da troškove plaća Općina Povljana. Istaknula je kako 
se računovodstveni dio za područni objekt vrtića u Povljani vodi kao zaseban, a vrtić u Pagu 
isto zasebno.  
„ Do sada Općina Povljana uredno plaća sve svoje obveze koje su definirane Ugovorom između 
vrtića i Općine Povljana, rekla je Gordana Kurilić.  
Anthony Buljanović, zamjenik predsjednika upravnog vijeća, pitao je dali Općina Povljana, kao 
vlasnik područnog objekta vrtića u Povljani uredno plaća obveze odnosno režije zgrade.  
Predložio je da se od Općine Povljana zatraže svi plaćeni obavezni računi režija, kako se ne bi 
dogodilo da se primjerice, kaže on, ne dogodi da se objekt zatvori  zbog neplaćene opskrbe 
električnom energijom i slično.  
„ Moramo imati u vidu da se računi režija uredno plaćaju, kako ne bi bilo neugodnosti, rekao 
je Anthony Buljanović.  
 
Dario Šupraha, član upravnog vijeća, predložio je i zatražio od ravnateljice Vrtića Ljubice 
Fabijanić u svom izvješću napiše sve radnje koje su se odvijale sa investitorom koji je gradio 
zgradu vrtića, kao što su razni popravci i rješavanje  istog, te što se sve popravilo na zgradi. 
Smatram, da je u ti aktivnostima uloga ravnateljice Ljubice Fabijanić bila velika i da je to ona 
izvrsno odradila, te bi bilo dobro da to ona u svom izvješće o radu napiše, kao nadopunu istog.  
 
Dario Šupraha, član upravnog vijeća, predložio je promjenu člana upravnog vijeća vrtića 
Marina Šojata budući da on ne dolazi na sjednice vijeća niti se ne odaziva na pozive. Smatram 
da je to neodgovorno od njega, rekao je Šupraha.  
 
 

Dovršeno u 19:45  sati 

                    

    Zapisničar                  Upravno vijeće dječjeg vrtića, predsjednik

  

__________________                                                               ________________________ 

Alenka Festini   v.r.                                                                                  Jasna Magaš v.r. 

 


