ZAPISNIK
sa održane 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec dana 26.11.2020. godine koja je
zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 održana telefonski.
Svim članovima UV-a: Hermini Jelić, Kseniji Putar Mesec, Klementini Cerovečki, Ivani Cahun i
Alenu Vuglovečkom dostavljeni su materijali za sjednicu sa prijedlogom odluka po pojedinim točkama
elektroničkom poštom.
Svi članovi UV-a dostavili su povratno elektroničkom poštom svoju suglasnost o prihvaćanju
prijedloga odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika s održane 44. sjednice UV-a - zapisnik u prilogu.
2. Donošenje odluke o izboru kandidata po objavljenom natječaja za radno mjesto: računovođazamjena 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.
Točka 1.
- Usvajanje zapisnika s održane 44. sjednice UV-a.
Svim članovima UV-a dostavljen je Zapisnik s prethodne sjednicxe UV-a i na isti nije bilo
primjedaba.
Odluka UV-a: Članovi UV-a prihvatili su zapisnika s prethodne 44. sjednice UV-a Dječjeg vrtića
Ivančice Ivanec.
Točka 2.
-Donošenje odluke o izboru kandidata po objavljenom natječaja za radno mjesto: računovođazamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust (do povratka odsutne radnice na posao) primljene prijave na natječaj su u prilogu - tablica
PRIMLJENE PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAČUNOVOĐA
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme- zamjena za bolovanje i rodiljni dpust - Natječaj je objavljen 6.11.2020. i bio je otvoren do 14.11.2020.g.
Datum
Kandidat
staž-zaposlenje
Uvjeti i dokumenti
Stručna sprema
primitka
- adresa
10.11.2020. MNIKOLINA
FOI Varaždin1 g. 5 mj.
DA –priloženi svi
PRAŠNIČKI
VSS magistra ekonomije
( računovod-stveni
dokumenti iz natječaja
Željeznica 7,
poslovi 1 g. radnog
Radovan
iskustva)
Primljena je još jedna prijava ali ne ispunjava uvjete i nisu priloženi traženi dokumenti (nema traženu stručnu spremu - računovodstveni
operater na računalu –informatička škola Plavec) KRISTINA HRMAN – Štefanec, Ludbreška 63, Trnovec

Odluka UV-a: Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine, pod točkom 2
dnevnog reda donijelo Odluku o izboru kandidata po natječaju za računovođu.
Nikolina Prašnički, VSS – magistra ekonomije iz Željeznice 7, 42242 Radovan
primljena je na radno mjesto računovođe u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena i radni odnos traje do povratka na rad
odsutne radnice za vrijeme bolovanja u trudnoči i za vrijeme korištena rodiljnog dopusta.
Radni odnos zasniva se na puno radno vrijeme i sa izabranim kandidatom vrtić može sklopiti
ugovor o radu.
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Točka 3.
-Razmatranje Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2021. godinu i donošenje
odluke o prihvaćanju - Prijedlog Financijskog plana je u prilogu
Odluka UV-a: Upravno vijeće prihvatilo je Financijski plan za Grad Ivanec Dječji vrtić
Ivančice za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu, te Prijedlog participacije
roditelja i ekonomske cijene za cjelodnevni 10-satni program vrtića u 2021. godini.
Na ovu odluku potrebna je suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.
Točka 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.
Odluka UV-a: Upravno vijeće na telefonskoj sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine donijelo
je pod točkom 4. dnevnog reda Odluku da se svakom djetetu koje će do 31.12.2020. godine
navršiti 15 godina starosti a čiji je roditelj zaposlenim u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec, isplati dar
u iznosu od 500,00 kuna po djetetu kao neoporezivi iznos prema Pravilniku o porezu na dohodak.
Dar za djecu u 2020. godini po ovoj odluci isplatit će povodom Sv. Nikole na tekući račun
zaposlenika, za 23 djece što iznosi ukupno 11.500,00 kuna neto.
Točka 5.
-Donošenje odluke o isplati pomoći za bolovanje dulje od 90 dana u 2020.godini.
Odluka UV-a: Upravno vijeće donijelo je pod točkom 5. dnevnog reda Odluku o isplati pomoći
radniku za bolovanje dulje od 90 dana.
Zbog bolovanja duljeg od 90 dana u 2020. godini isplatiti će se novčana pomoć slijedećim
zaposlenicima: Vesni Henezi – na bolovanju neprekidno od 6.8.2020. godine (bolovanje traje i
dalje) i Martini Kušteljega - na bolovanju neprekidno od 22.9.2020.godine (bolovanje traje i
dalje). Iznos pomoći po ovoj Odluci isplatit će se u neoporezivom iznosu od 2.500,00 kn po
zaposleniku jednom u godini, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, što ukupno iznosi
5.000,00 kuna neto.
Točka 6.
-Donošenje odluke o provođenju Javne nabave za 2021.g.
Odluka UV-a: Upravno vijeće donijelo je pod točkom 6. dnevnog reda Odluku o provođenju
postupka Jednostavme nabave za 2021. godinu.
-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec pristupit će provođenju postupka Jednostavne javne nabave roba i
usluga za 2021. godinu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi –jednostavna nabava.
-Nabava roba i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a do 200.000,00 kuna i radova do
500.000,00 kn, provodit će se prema Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave u
Dječjem vrtiću „Ivančice“ Ivanec, koji je donijelo Upravno vijeće. Pripremu i provođenje
postupka bagatelne provodi povjerenstvo od 3 člana iz reda zaposlenika vrtića (naručitelja)
imenovano odlukom Upravnog vijeća.
-Za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kn bez PDV-a provest
će se postupak JN-e prema zakonu. Postupak će provesti povjerenstvo od 3 člana, od kojih
najmanje jedan član ima potreban certifikat, a koji ne mora biti zaposlenik vrtića.
-Povjerenstvo za provođenje JN-e pripremit će materijale za provedbu postupka i objaviti iste na
web stranici vrtića i poslati pozive potencijalnim dobavljačima po vlastitom izboru u skladu s
Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave.
Klasa: 003-06/20-01/01
Urbroj: 2186/012-07-20-45/1
Ivanec, 26.11.2020. godine
Zapisničar:
Stjepan Vrbanec

Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić
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