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ZAPISNIK  
 

sa održane 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 3.4.2019. 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 slijedeći  
     D n e v n i   r e d  : 

 
1. Usvajanje zapisnika s održane  27. sjednice UV-a. 
2. Razmatranje  Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2019. godinu. 

– podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 
3. Donošenje odluke o isplati dara u naravi zaposlenicima Vrtća - povodom Uskrsa, u iznosu 400,00 

kuna (kupnja robe u KTC-u u Ivancu). 
– podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 

4. Donošenje Pravilnika o radu za Grad Ivanec Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec – nakon dobivene 
suglasnosti na Prijedlog Pravilnika od osnivača Grada Ivanca. 
– podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

  
      UV-e je jednoglasno usvojilo dnevni red uz dopunu – točka 5. – Informacija ravnateljice vrtića o  
      zamjeni odgojiteljice za bolovanje i upisima djece za jesen 2019. godine.  
 

            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 

  27. sjednice Upravnog vijeća održane 27.2.2019. godine.. 
 
      Točka 2. 

1.  - Razmatranje Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2019. godinu. 
Renata Željezić – voditeljica računovodstva podnijela je izvješće o izmjenama i dopunama Financijskog 
plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2019. godinu prema dogovoru sa osnivačem vrtića. 

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ove godine u redovnim programima ima ukupno 259-ero djece u 
dobi od jedne godine do polaska u školu. Cijene za te programe kreću se od 505,00 - 675,00 kn, što ovisi 
o prosječnim prihodima po članu obitelji. Programom predškole obuhvaćeno je 76-ero djece. Program se 
financira sredstvima Grada, a dio sredstava dobiva se iz državnog proračuna. Za roditelje polaznika 
predškole taj je program besplatan. 

U dječje igraonice upisano je ukupno 193-oje djece, a programe u potpunosti financiraju roditelji 
djece polaznika programa. Uključivanjem djece u igraonice želi se svakom djetetu omogućiti jednako 
pravo na odgoj i obrazovanje, tj. uključiti svako dijete u barem jedan od oblika institucionalnog odgoja i 
obrazovanja djece predškolske dobi.Vrtić je osigurao sve potrebne uvjete za provedbu svih programa, a 
programi su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece. 

Ovim Rebalansom Financijskog plana ukupni prihodi iznose 5.159.638,00 kuna, prenesena 
sredstva po obračunu iz 2018.g. iznose 20.181,14 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 5.179.819,14 
kuna. Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića povećana su za iznos od 601.400,00 kuna i 
sada ukupno iznose 3.181.400,00kuna. Dodatna sredstava iz Gradskog proračuna, osigurana su za 
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pokrivanje rashoda za zaposlene, u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića koji je u proceduri 
donošenja. 

Pomoći od nenadležnih proračuna - drugih općina i gradova, planiraju se u nešto većem iznosu 
zbog većeg broja uključene djece u naš vrtić. 

 
Prihodi od provođenja kraćih programa igraonica planiraju se u većem iznosu zbog većeg broja 

uključene djece u navedene kraće programe, a ujedno je vrtić od veljače ove godine pokrenuo novi kraći 
program ritmike i plesa za dvije skupine djece. 

Iznosi za plaće zaposlenih planiraju se u većem iznosu jer je vrtić u postupku potpisivanja 
Kolektivnog ugovora te usklađenja Pravilnika o radu i Pravilnika o plaći prema Uredbi Vlade Republike 
Hrvatske za zaposlene u javnim službama.  Time su povećani koeficijenti i osnovica za obračun plaće.  
Osnivač je osigurao sredstva iz proračuna za navedeno povećanje plaća djelatnicima koje će se isplaćivati 
od travnja ove godine. Naknade troškova zaposlenima veće su od plana zbog zbog povećanja cijena 
međumjesnog prijevoza. 

Kod rashoda za usluge planirani su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
vrtićke opreme, zbog većih troškova, odnosno poskupljenja cijene odvoza otpada, kao i poskupljenja 
cijene sanitarnih pregleda zaposlenika. 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u manjem iznosu, za jednu osobu na 
stručnom osposobljavanju na poslovima računovođe, od sredine ožujka ove godine.  

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u većem iznosu zbog uključivanja troška 
naknade za rad Upravnog Vijeća vrtića. 

Ostali financijski rashodi planiraju se u manjem iznosu zbog manjeg troška za dostavu bankovnog 
izvatka. Trošak nabave postrojenja i opreme planira se za stolni kalkulator za tajništvo, te nabavu opreme 
za potrebe djece s teškoćama integriranih u redovne programe. Izvršeno je dodatno ulaganje u objekt 
vrtića u Ivancu, odnosno sanacija starih podova u jednoj skupini. Vrtić iz svojih sredstava prenesenog 
viška financirao postavljanje nove podne glazura i laminata u dječjoj skupini. 

Sredstvima primljenim od Ministarstva nabavit će se oprema za potrebe programa predškole, 
didaktička sredstva za djecu s teškoćama integriranu u redovne programe te financirati stručno 
usavršavanje odgajtelja i stručnog tima za potrebe odvijanja  navedenih programa. 

Članovima UV-a obrazložen je i Prijedlog participacije roditelja za cjelodnevni 10-satni program 
vrtića u 2019. godini, jer je došlo do povećanja Ekonomske cijene koja sada prema rebalansu iznosi 
1.752,00 kune, ali nije došlo do povećanja uplata roditelja, već tu razliku pokriva osnivač i Proračuna 
Grada Ivanca. 

 Sudjelovanje roditelja, neposrednih korisnika uslugaVrtića u ekonomskoj cijeni cjelodnevnog 
10-satnog programa utvrđuje se prema njihovim materijalnim mogućnostima, na način da 
participacija za jedno dijete iznosi: 
Mjesečna uplata roditelja za 10-satni program: 
1. Roditelji sa troje i više djece školske dobi na redovitom školovanju, osim roditelja koji prihod 
ostvaruju radom u inozemstvu, 
prvo dijete polaznik plaća mjesečno:      505,00 kn 
drugo dijete polaznik - plaća 50% manje:     252,50 kn 
treće i slijedeće dijete polaznik:      besplatno  
2. Ako prihod po članu domaćinstva iznosi do 1.650,00 kuna mjesečno 
u prethodnom tromjesečju:       505,00 kn  
3. Ako prihod po članu domaćinstva iznosi od 1.651,00 - 2.060,00 kuna 
mjesečno u prethodnom tromjesečju:     595,00 kn  
4. Roditelji koji prihod ostvaruju radom u inozemstvu, kao i oni čiji 
prihod po članu domaćinstva iznosi od 2.061,00 kuna i više 
mjesečno u prethodnom tromjesečju:     675,00 kn 
5. Za polazak djeteta svaki drugi tjedan roditelj plaća mjesečno:  400,00 kn   

II 
 Pravo na olakšicu od utvrđene cijene imaju roditelji: 
 -za dijete sa smetnjama u razvoju 30% 
 -za dijete roditelja invalida domovinskog rata 20%. 
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       III 
 U prihode porodičnog domaćinstva ubrajaju se: 
 -prihodi od plaća 
 -prihodi od obrta i poduzetništva 
 -osobne i porodične mirovine 
 -prihodi od poljoprivredne djelatnosti, ako je to jedini prihod 
 -prihodi od naknada koje korisnik ostvaruje umjesto plaće 
 -prihodi iz drugih izvora.  
 Potvrde o ukupnim prihodima članova porodičnog domaćinstva za tromjesečno razdoblje koje 
prethodi početku primjene nove cijene, dostavljaju se Vrtiću na njegov zahtjev.  
 Roditelji korisnici usluga koji dijete uključuju u toku godine dostavlju potvrde o ukupnim 
prihodima porodičnog domaćinstva za zadnja tri mjeseca koja prethode uključivanju djeteta u Vrtić i 
potvrdu o prebivalištu. 
 Obrtnici dostavljaju prihode o visini dohotka za prethodnu godinu. 
 Nezaposleni roditelji korisnici usluga Vrtića, koji se zaposle tokom godine, dužni su odmah 
dostaviti podatke o primanjima. 
 Roditelji koji u toku godine ostanu bez posla dužni su dostaviti Vrtiću potvrdu Zavoda za 
zapošljavanje o nezaposlenosti. 
 Neposrednim korisnicima, koji ne dostave potvrde o ukupnim prihodima u određenom roku, 
obračunava se najviši iznos participacije. 
 Kao dokaz o podacima primanja korisnika usluga Vrtića, Uprava Vrtića može zatražiti poreznu 
karticu na godišnjoj razini za sve članove domaćinstva, te temeljem istih podataka izdati posebno rješenje 
o plaćanju. 
 Ukoliko korisinik – roditelj odbije predočiti poreznu karticu, isti plaća naknadu u visini 70% 
ekonomske cijene cjelodnevnog 10-satnog programa. 
       IV 
 Roditelji se oslobađaju troškova prehrane ako dijete ne pohađa Vrtić zbog bolesti, oporavka nakon 
bolesti i drugih opravdanih razloga u trajanju više od šest uzastopnih radnih dana, sve dok okolnosti traju 
i ako je odsutnost djeteta prijavljena na vrijeme, te za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelja. 
 Za teško bolesno dijete ako bolest traje duže od 30 dana, u predočenje ispričnice i ostale liječničke 
dokumentacije, roditelj se oslobađa plaćanja ukupne opskrbnine. 
 Za dane boravka djeteta u bolnici roditelj se oslobađa plaćanja opskrbnine u ukupnom iznosu uz 
predočenje ispričnice. 
       V 
 Cijene opskrbnine iz točke 1. Ove Odluke izračunate su za petodnevni radni tjedan. 
       VI 
 Razliku do pune ekonomske cijene programa Vrtića, plaća roditelj odnosno Općina ili Grad u 
kojoj je prebivalište korisnika usluga. 
       VII 
 Sredstva koja roditelji – korisnici usluga uplaćuju sukladno točki I ove Odluke, uplaćuju se 
neposredno na žiro račun Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec. 
 
 Nakon iscrpnog izvješća voditeljice računovodstva vrtića članovi UV-a nisu imali primjedaba te je 
donijeta odluka. 
Odluka UV-a:  
1. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna 

       Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2019. godinu.  
      Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača vrtića. 

2. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o prihvaćanju Prijedloga participacije roditelja za 
cjelodnevni 10-satni program i Ekonomske cijene Vrtića za 2019. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ 
Ivanec za 2019. godinu.  
      Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača vrtića.  
Kompletan Prijedlog Rebalansa u tekstu i tabelarni dio i Ekonomske cijene kao i skale uplate 
roditelja, prilog je ovog zapisnika  
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      Točka 3. 
- Donošenje odluke o isplati dara u naravi zaposlenicima Vrtća - povodom Uskrsa, u iznosu 
400,00 kuna (kupnja robe u KTC-u u Ivancu). 

 Renata Željezić – voditeljica računovodstva, upoznala je članove UV-a o prijedlogu Sindikata 
vrtića da se povodom uskršnjih blagdana radnicima vrtića isplati dar u naravi u iznosu 400,00 kuna, a 
sredstva za to su osigurana Financijskim planom za ovu godinu. Dar u naravi realizirao bi se kupnjom 
robe u tom iznosu u KTC-u u Ivancu. Prema Pravilniku o porezu na dohodak to se smatra neoporezivom 
isplatom. 
Odluka UV-a:  
 Upravno  vijeće donijelo je odluku da  se radnicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, isplati dar 
 u naravi u iznosu od 400,00 kuna po radniku, koji su u radnom odnosu u vrtiću na dan isplate. 
 Dar u naravi isplatit će se u neoporezivom iznosu prema Zakonu o porezu dohodak, za 40  
 radnika povodom uskršnjih blagdana, u trgovačkom centru KTC u Ivancu. 
 
      Točka 4. 

 -Donošenje Pravilnika o radu za Grad Ivanec Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec – nakon dobivene  
 suglasnosti na Prijedlog Pravilnika od osnivača Grada Ivanca. 

Milena Golubić – ravnateljica vrtića upoznala je UV-e da je osnivač Grad Ivanec dao pismenu suglasnost 
na Prijedlog Pravilnika o radu, Klasa: 003-01/19-01/01, Urbroj: 2186/012-02/05-9-3, od 22.3.2019. g. 
tako da UV-e može donijeti Pravilnik o radu, prijedlog kojeg je UV-e usvojilo na prošloj sjednici. 
Odluka UV-a:  Upravno vijeće je donijelo Pravilnik o radu Grad Ivanec Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec. 
  Prethodnu suglasnost na Pravilnik o radu dalo je Gradsko vijeće Grada Ivanca dana  
  22.3.2019.g. Klasa: 003-01/19-01/01, Urbroj: 2186/012-02/05-19-3. 
  Ovaj Pravilnik o radu stupa na snagu 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg  
  vrtića. 
     
      Točka 5. 

     Informacija ravnateljice: 
 a) Hitna potreba zamjene odgojitelja za bolovanje 

 Ravnateljica vrtića upoznala je Upravno vijeće da je zbog iznenadnog odlaska na bolovanje 
odgojiteljice Dubravke Fištrek (potreba operacije), donijela odluku o izboru odgojitelja za zamjenu, do 
povratka s bolovanja a najdulje do 60 dana u skakladu sa Zakonom. Očekivano trajanje bolovnja je 6 
tjedana a primljena je odgojiteljica Janja Tušek-VŠS stručna prvostupnica s položenim stručnim ispitom. 
Ona je već ranije radila u vrtiću na realizaciji programa na određeno vrijeme a trenutno nema slobodnih 
nezaposlenih odgojitelja na HZZ-u. Ako bi bolovanje trajalo dulje, vrtić će objaviti natječaj. 
 b) Informacija o upisu djece za iduću radnu godinu 
 Ravnateljica je upoznala članove UV-a o upisima djece za iduću radnu godinu. Izrađena je analiza 
broja djece koja su već sada upisana za polazak vrtića na jesen za iduću radnu godinu i trenutnmo imamo 
na listi čekanja 83-oje djece vrtićke dobi a najviše je djece jasličkog uzrasta. Analizom smo utvrdili da je 
valiki broj upisane djece mlađe jasličke dobi i ako ih želimo sve uključiti u vrtić morali bismo imati 4 
skupine jasličke dobi na jesen. Vrtić naravno nema potreban prostor i opremu za toliko broj jasličkih 
skupina i jedino rješenje tog problema je dogradnja – proširenje vrtića, a to je prisutno već nekoliko 
godina i svake je godine sve više zahtjeva za prijem u vrtić, djece od 1-3 godine.  
 
 
Sjednica je završila s radom u 18,50 sati. 
 
Klasa: 003-06/19-01/01       
Urbroj: 2186/012-07-19-28/1 
Ivanec, 3.4.2019. godine 
                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 
              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


