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                   ZAPISNIK  br. 46. 

 

Na 46.sjednicu Upravnog vijeća koja  se održala u ponedjeljak,12.09.2016.g. u 17,00 sati u 

uredu uprave dječjeg vrtića( privremena lokacija Ul. Od Špitala 2, iznad Gradske 

knjižnice),sudjelovali su članovi Upravnog vijeća; predsjednik Mario Fabijanić, Sanja 

Buljanović,Anthony Buljanović,Tončica Galić,sindikalna povjerenica Marijana Šuljić i 

ravnateljica Ljubica Fabijanić (bez mogućnosti donošenja odluka). Opravdano ne nazočan je 

bio član Toni Herenda. 

Nakon ustanovljenog kvoruma za zapisničarku je predložena i jednoglasno prihvaćena 

Tončica Galić. 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Dnevni red sjednice; 

1. Verifikacija zapisnika sa 45.sjednice Upravnog vijeća-nakon pročitanog zapisnik sa 

45.sjednice jednoglasno je i prihvaćen. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o Izvještaju o radu Dječjeg vrtića Paški 

mališani,Pag za razdoblje od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine (polugodišnji 

Izvještaj)- Polugodišnji izvještaj o radu jednoglasno je prihvaćen te se prosljeđuje 

osnivaču na pravovaljanost odluke,odnosno davanje suglasnosti na isto izvješće. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o radu Dječjeg vrtića Paški 

mališani,Pag za 2015/2016. pedagošku godinu- Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te 

se prosljeđuje UDD u Zadarskoj županiji i MZOS –u na uvid i evidenciju.  

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj Telekomunikaciji za skidanje  

stupa i postavljanja razvodne kutije za vrtić i okolne susjede na terenu u vlasništvu 

dječjeg vrtića- zbog potrebe preseljenja stupa na terenu dječjeg vrtića Upravno 

vijeće dječjeg vrtića daje suglasnost HT-u da isto može izvršiti. 

5. Razmatranje i odluka o potpisivanju Ugovora o korištenju prostora u vlasništvu 

Grada Križevci- daje se suglasnost ravnateljici Ljubici Fabijanić za potpisivanje 

Ugovora sa Gradom Križevci radi potrebe korištenja prostora za provođenje 

odgojno-obrazovnog programa dječjeg vrtića. 

6. Izvještaj o radu ravnateljice u periodu od prethodne sjednice Upravnog vijeća-

ravnateljica Ljubica Fabijanić iznijela je izvještaj o radu u periodu od prethodne 

sjednice te je isto izvješće jednoglasno i prihvaćeno.  
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7. Razno- pod točkom razno predsjednik Mario Fabijanić predlaže poslati odgovor 

Matici Hrvatskoj Ogranak Pag sadržaja vezanog uz njihov zahtjev da se ime dječjeg 

vrtića promijeni u ime „Madre badessa Gertruda Magaš“ u kojem se odbija takva 

mogućnost uz obrazloženje da se u istom slučaju radi o velikim administrativnim 

poslovima i predlaže se ogranku da o svom trošku postavi bistu u novom objektu 

dječjeg vrtića. 

 

Sastanak je završio u 19,00 sati. 

 

Zapisničarka; 

Tončica Galić 

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća 

        Mario Fabijanić 

 

 


