
 

 

GRAD IVANEC 

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ 

              I V A N E C 

Klasa: 003-06/20-01/01 

Urbroj: 2186/012-07-20-43/1 

Ivanec, 12.10.2020. godine 

 

 Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Poslovnika o radu  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec sazivam  

 

       44. sjednicu Upravnog vijeća dana  19.10.2020. godine (PONEDJELJAK) u 16,30 sati. 

    

     D n e v n i   r e d  : 

1. Verifikacija novoimenovanog člana UV-a Alena Vuglovečkog koji je imenovan od strane 

osnivača vrtića umjesto dosadašnejg člana Ivane Jagetić koj je razriješena dužnosti člana 

na vlastiti zahtjev. 

 - podnositelj – predsjednica UV Hermina Jelić 

2. Usvajanje zapisnika s održane 43. sjednice UV-a. 

3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

razdoblje od 1.1.-30.9.2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva 

4. Razmatranje prijava na natječaj za Medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja Dječjeg 

vrtića Ivančice Ivanec – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u trudnoći i za 

rodiljni dopust i donošenje odluke o izboru na prijedlog ravnateljice. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

5.  Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto: računovođa- zamjena za bolovanje 

u trudnoći i za rodiljni dopust (do povratka odsutne radnice na posao). 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

6. Informacija o pojavi zaraze COVID-19 kod djece polaznika vrtića u Ivancu i poduzetim 

mjerama na sprečavanju širenja zaraze – prijedlog da se donese odluka o oslobođenju od 

uplate za usluga vrtića za djecu koja su u samoizolaciji. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

  

       Predsjednik Upravnog vijeća: 

                   Hermina Jelić v.r. 

 

          Dostavlja se: 

1. Klementina Cerovečki, Ivanec, Vladimira Nazora 17 

2. Hermina Jelić, Ribić Breg 23, Ivanec 

3. Alen Vuglovečki, Ivanec, A.M. Maleza 18/1 

4. Ksenija Putar Mesec, Vinogradska 73. Ivanec  

5. Ivana Cahun, A. L. Šabana 22, Ivanec  

6. Grad Ivanec – Gradonačelniku, gospodinu Miloradu Batiniću 

7. Grad Ivanec -pročelnici Upravnog odjela za loalnu samoupravu, 

Imovinu i javnu nabavu – gospođi Marini Držaić 

8.   Milena Golubić – ravnateljica – Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec 

9.   Arhiva – ovdje. 


