
 

 

GRAD IVANEC 

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ 

              I V A N E C 

Klasa: 003-06/20-01/01 

Urbroj: 2186/012-07-20-45/1 

Ivanec, 24.11.2020. godine 

 

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

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec sazivam  

 

            telefonsku - 45. sjednicu Upravnog vijeća  za 26.11.2020. godine (ČETVRTAK) 

       (razlog sazivanja telefonske sjednice je epidemiološka situacija zbog corona virusa)  

 

     D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane 44. sjednice UV-a - zapisnik u prilogu. 

2. Donošenje odluke o izboru kandidata po objavljenom natječaja za radno mjesto: 

računovođa- zamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust (do povratka odsutne 

radnice na posao) - primljene prijave na natječaj su u prilogu - tablica 

3. Razmatranje Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2021. godinu i 

donošenje odluke o prihvaćanju - Prijedlog Financijskog plana je u prilogu  

4. Donošenje odluke o isplati darova za djecu radnika koji do 31.12. tekuće godine 

navršavaju 15 godina starosti, prema Kolektivnom ugovoru. 

 - imamo 23-oje djece naših radnika za isplatu dara i Financijskim planom za ovu 

godinu planirali smo isplatu u visini 500,00 kn po djetetu što iznosi 11.500,00 kn kao 

neoporezivi iznos prema Zakonu o DOH. 

5. Donošenje odluke o isplati pomoći za bolovanje dulje od 90 dana u 2020.godini. 

6. Donošenje odluke o provođenju Javne nabave za 2021.g.  

 

NAPOMENA: 

Materijali i prijedlog odluka za predložene točke dnevnog reda dostavljaju se elektroničkom 

poštom. Molimo članove UV-a da razmotre dostavljene materijale i da zaključno s danom 

26.11.2020..g. dostave svoje primjedbe, prijedloge i suglasnost o prihvaćanju prijedloga i odluka 

dnevnog reda. 

 

       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. 


