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ZAPISNIK  
 

sa održane 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 28.2.2019. godine u 
prostorijama vrtića u Ivancu, soba za odgojitelje, s početkom u 18,00 sati. 
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Hermina Jelić, Ksenija Putar Mesec, Ivana Cahun, Klementina 
Cerovečki i Ivana Jagetić 
Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica, Renata Željezić – voditeljica računovodstva i Stjepan 
Vrbanec - zapisničar. 
 Sjednicu UV-a otvorila je predsjednica UV-a gospođa Hermina Jelić, pozdravila nazočne članove 
UV-a i konstatirala da su sjednici nazočni svi članovi UV-a te se mogu donositi pravovaljane odluke i za 
sjednicu je predložila dnevni red uz dopunu: 
- pod točkom 5. – Razmatranje ispravnosti obračuna plaće za radno mjesto spremačice u vrtiću temeljem 
Uredbe Vlade RH o visini minimalne bruto plaće u 2019. godini. 
 
     D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane  26. sjednice UV-a. 
2. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za  

razdoblje od 1.1.-31.12.2018. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 
– podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 

3. Donošenje odluke o izboru kandidata po natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa, na poslovima računovodstva.  

  – podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 
4.  Razmatranje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec 

i donošenje odluke o prihvaćanju (usklađenje s prijedlogom Kolektivnog Ugovora koji je u 
postupku donošenja), 

  - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 
      Dopuna: 

5. Razmatranje ispravnosti obračuna plaće za radno mjesto spremačice u vrtiću temeljem Uredbe  
Vlade RH o visini minimalne bruto plaće u 2019. godini. 

  - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 
 

              Točka 1. 

-Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća. 
 Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dstavljeni zapisnik te su se izjasnili za prihvaćanje istog. 
Odluka UV-a:  Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne 

  26. sjednice Upravnog vijeća održane 29.1.2019. godine. 
 
      Točka 2. 

 - Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za  
razdoblje od 1.1.-3112.2018. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

Renata Željezić – voditeljica računovodstva podnijela je izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ 
Ivanec za razdoblje od 1.1.-31.12.2018. godine. Istakla je da je vrtić ostvario ukupne prihode u iznosu 
4.397.772,06 kuna a rashodi su iznosili 4.437.688,10 kuna te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u 
iznosu od 39.916,,04 kune. Međutim pošto je iz prethodne godine prenijet i višak prihoda u iznosu 
60.097,18 kuna kojim je pokriven ostvareni manjka prihoda i primitaka ove godine ostaje  višak prihoda i 
primitaka u iznosu 20.181,14 kuna što znači da je vrtić poslovao pozitivno s ostatkom prihoda. 
 Članovima UV-a dala je obrazloženja odstupanja stavaka u odnosu na planirane pokazatelje a svi 
članovi UV-a primili su cjelovito financijsko izvješće s pripadajućim bilješkama i opisom nastalih 
promjena pojedinih obrazaca. 
 Nakon podnesenog izvješća članovi UV-a nisu imali primjedaba te je financijsko izvješće 
usvojeno. 
Odluka UV-a:  Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg  
              vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1. – 31.12.2018. godine. 
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- Ukupni prihodi i primici    4.397.772,06 kn 
- Ukupni rashodi i izdaci    4.437.688,10 kn 
- Manjak  prihoda i primitaka                39.916,04 kn 
- Preneseni višak prihoda i primitaka           60.097,18 kn 

 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u  
 slijedećem razdoblju         20.181,14 kn 
 
Upravno vijeće predlaže da se manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrije u potpunosti iz viška  
prihoda poslovanja. Izvršena je korekcija rezultata, smanjen je višak prihoda poslovanja i manjak 
nefinancijske imovine za 19.040,00 kuna. 
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju koristiti će se za pokriće rashoda 
poslovanja po rebalansu financijskog plana za 2019. godinu. 

 
       Točka 3. 

- Donošenje odluke o izboru kandidata po natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa, na poslovima računovodstva.  

 Ravnateljica vrtića upoznala je Upravno vijeće da je vrtić prema ranijoj odluci objavio natječaj za 
prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci 
na poslovima računovodstva u vrtiću. Na natječaj koji je trajao od 8-16.2.2019. godine primljene su 
dvije prijave:  
-Nikolina Prašnički, VSS-magitra ekonomije, iz Ivanca, A. Nazora 94A 
- Sandra Hudinčec, VŠS-stručna prvostupnica ekonomije, Vranojelje 11, Bednja 
 Kandidatkinja Nikolina Prašnički ispunjava sve uvjete i ima priložene sve tražene dokumente 
prema natječaju a druga kandidatkinja, Sandra Hudinčec nije dostavila potvrdu od prekršajnog suda i 
liječničku potvrdu od medicine rada te prema ujetima natječaja ne ispunjava formalne uvjete. 
Ravnteljica je predložila da UV-e izabere kandidatkinju Nikolinu Prašnički koja ispunjava sve 
formalne uvjete po natječaju a stanuje u mjestu rada i neće biti visoki troškovi prijevoza koje snosi 
poslodavac a HZZ snosi troškove naknade i troškove poreza i doprinosa. 

 
PRIMLJENE MOLBE NA NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJABANJE BEZ ZASDNIVANJA RADNOG ODNOSA NA POSLOVIMA 

RAČUNOVODSTVA 
 

natječaj otvoren od 8.-16.2.2019..g. 
 

 
    Datum 

primitka 
Kandidat 
- adresa 

Stručna sprema 
staž-zaposlenje Uvjeti i 

dokumenti 
1. 11.2.2019. 

 
 
 

Nikolina Prašnički 
V. Nazora 94 A 
Ivanec 

FOI Varaždin 
-magistra ekonomije VSS 

-bez radnog staža 
prijavljena na HZZ 

DA svi 

2. 15.2.2019. Hudinčec Sandra 
Vranojelje 11 
Bednja 

Veleučilište u Rijeci 
-stručna prvostupnica ekonomije VŠS 

-bez radnog staža 
prijavljena na HZZ 

NE-  
fali potvrda 
prekršajnog suda i 
liječnička od 
med.rada 

 

Odluka UV-a:  Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju prijedloga ravnateljice vrtića  
 da se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na 12 mjeseci primi kandidat – 
 Nikolina Prašnički, VSS-magitra ekonomije, iz Ivanca, A. Nazora 94A. Ugovor sa kandidatom  
 sklopit će se nakon što HZZ-e dade svoju pisanu suglasnost. 
 
      Točka 4. 

- Razmatranje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec 
i donošenje odluke o prihvaćanju (usklađenje s prijedlogom Kolektivnog Ugovora koji je u 
postupku donošenja), 

Milena Golubić – ravnateljica vrtića upoznala je članove UV-a da je vrtić zajedno sa Sindikatom 
predškolskog odgoja o obrazovanja Hrvatske, čiji su članovi skoro svi zaposlenici vrtića, u postupku 
pregovaranja radi sklapanja Kolektivnog ugovora sa osnivačem vrtića, Gradom Ivancem. Spomenutim 
kolektivnim ugovorom mijenjaju se koeficijenti za izračun plaće po radnim mjestima te osnovica za 
iuzračun plaće ali i materijalna prava zaposlenika u vrtiću, sukladno Zakona o predškolskom odgoju i 
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obrazovanju i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 
koju je donijela Vlada RH.  
Članovi UV-a već su upoznati da plaće zaposlenika vrtića nisu u skladu sa spomenutim propisima i da su 
znatno manje nego što bi trebale biti obzirom na važeće propise, i sada je u tijeku pregovaranje radi 
usklađenja plaća zaposlenika vrtića sa zakonskim propisima. Također se pregovara i o visini i opsegu 
pojedinih materijalnih prava zaposlenika, te je osnivač zatražio da vrtić izradi prijedlog Pravilnika o radu 
radi usklađenja sa zakonskim propisima i spomenutim kolektivnim ugovorom. Tekst prijedloga novog 
Pravilnika o radu je dostavljen svim članovima UV-a koji bi sada trebali razmotriti taj prijedlog i donijeti 
odluku o prihvaćanju. Budući da postupak donošenja Kolektivnog ugovora za naš vrtić, još nije dovršen 
biti će sigurno još i promjena i dopuna u sadržaju predloženog Pravilnika o radu za vrtić ali to je sada 
prijedlog koji je vrtić izradio. Nakon izlaganja ravnateljice vrtića članovi UV-a su u kraćoj raspravi 
konstatirali da se može sada prihvatiti spomenuti prijedlog Pravilnika o radu. 
Odluka UV-a:  Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Prijedlog Pravilnika o radu za vrtić Grad Ivanec  
 Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, usklađen s prijedlogom Kolektivnog ugovora koji je u postupku  
 donošenja.Ovaj Prijedlog Pravilnika o radu za zaposlenike Vrtića dostavlja se osnivaču radi  
 usklađenja akata vrtića s Kolektivnim ugovorom i davanja suglasnosti na Pravilnik.  

 
      Točka 5. 

- Razmatranje ispravnosti obračuna plaće za radno mjesto spremačice u vrtiću temeljem Uredbe  
  Vlade RH o visini minimalne bruto plaće u 2019. godini. 

 Ravnateljica Milena Golubić informirala je članove UV-a da se jedna zaposlenica vrtića koja radi 
na poslovima spremačice, usmeno obratila ravnateljici, tajniku i voditeljici računovodstva u svezi 
ispravnosti obračuna plaće za mjesec siječanj 2019. godine obzirom na donijetu Uredbu Vlade RH o 
visini najniže bruto plaće za 2019. godinu. Tom Uredbom je utvrđeno da najmanja isplaćena bruto plaća 
u RH za razdoblje od 1.1.-31.12.2019. godine iznosi 3.750,00 kuna, te se nesmije obračunati i isplatiti 
niža bruto plaća od propisane Uredbom.  
 Na zahtjev ravnateljice Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće je razmatralo  ispravnost 
obračuna plaće zaposlenika vrtića. Analiziran je način obračuna plaće u Vrtiću temeljem Pravilnika o 
plaći i Pravilnika o radu i propisane minimalne bruto plaće u RH za 2019. godinu. Članovi UV-a 
zaključili su temeljem dostavljenih podataka i prikaza obračuna, da Vrtić ispravno obračunava plaće svim 
zaposlenicima. U Vrtiću se iznos bruto plaće utvrđuje na način da se koeficijent radnog mjesta 
zaposlenika množi sa osnovicom za obračun plaće i na to se dodaje 0,5 % za svaku navršenu godinu 
radnog staža zaposlenika. Dodatak od  0,5%  po godini radnog staža zaposlenika ulazi u bruto plaću 
zaposlenika. 
 Izračunate bruto plaće zaposlenika za radno mjesto spremačice u Vrtiću prema Pravilnicima u 
Vrtiću iznose više od propisane minimalne plaće od 3.750,00 kuna, što znači da je izračun plaće u skladu 
s propisima o minimalnoj bruto plaći a dodatak za radni staž (0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža) ulazi u bruto plaću. 
Odluka UV-a:  UV-a jednoglasno je donijelo odluku da Vrtić ispravno temeljem općih akata, obračunava  
 plaće svih zaposlenika u Vrtiću, što znači i zaposlenica koje rade na poslovima spremačice.  
 Konstatirano je da je prilikom obračuna plaće poštivana Uredba Vlade RH o visini najniže bruto  
 plaće utvrđene za 2019. godinu, a u bruto plaću ulazi i dodatak od 0,5% za svaku navršenu godinu  
 radnog staža. Tako izračunate bruto plaće za radna mjesta spremačice u Vrtiću više su od  
 propisane najniže bruto plaće u RH za 2019. godinu. 
 
Sjednica je završila s radom u 19,15 sati. 
 
Klasa: 003-06/19-01/01       
Urbroj: 2186/012-07-19-27/1 
Ivanec, 27.2.2019. godine 
                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 
              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


