ZAPISNIK
sa održane 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 28.1.2020. godine u
prostorijama vrtića u Ivancu, soba za odgojitelje, s početkom u 15,30 sati.
Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: Hermina Jelić, Ksenija Putar Mesec, Klementina Cerovečki, Ivana
Jagetić i Ivana Cahun
Nenazočni: nema
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. Za
ovu sjednicu predložila je dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
1.
2.
3.

4.

Dnevni red :
Usvajanje zapisnika s održane 37. sjednice UV-a.
Razmatranje izvješća o izvršenog godišnjem popisu – inventuri sa stanjem na dan
31.12.2019.godine u Dječjem vrtiću „Iančice“ Ivanec i donošenje odluke o prihvaćanju.
- podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva
Donošenje odluke o isplati plaće zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2020. godinu
temeljem Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske
za Grad Ivanec, u primjeni od 1.1.2020. godine.
-podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva
Donošenje odluke o isplati pomoći zaposleniku na bolovanju dulje od 90 dana (Mihaela Jagetićkuharica ) , u visini 2.500,00 kn neoporezivo.
-podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva

Točka 1.
- Usvajanje zapisnika s održane 37. sjednice UV-a.
Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dostavljeni zapisnik s navedene sjednice te je predloženo
da se isti prihvati.
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne
37. sjednice UV-a Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec održane 19.12.2019. godine.
Točka 2.
- Razmatranje izvješća o izvršenom godišnjem popisu – inventuri sa stanjem na dan
31.12.2019.godine u Dječjem vrtiću „Iančice“ Ivanec i donošenje odluke o prihvaćanju.
Renata Željezić – voditeljica računovodstva obrazložila je Izvješće o izvršenom godišnjem popisu –
inventuri u Dječjem vrtiću „Ivančice“ sa stanjem na dan 31.12.2019. godine. Popis su obavile komisije
imenovane od strane ravnatelja prema utvrđenom planu i rokovima obavljanja popisa. Komisije su
popisale količinsko i knjižno stanje opreme, osnovnih sredstava i sitnog inventara. Utvrđeni su nađeni
viškovi i manjkovi inventara i opreme. Predložena su osnovna sredstva i sitni inventar za rashod,
uništenje i isknjiženje u koliko se više ne mogu popraviti ili zbog oštećenja više nisu za potrebu te su
popisana i nenaplaćena potraživanja od roditelja djece, općina i gradova za izvršene usluge.
Članovi UV-a dobili su cjelovito pismeno izvješće o stanju sredstva utvrđenom po izvršenom popisu te se
nakon izvješća pristupilo glasovanju o prihvaćanju.
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenom
godišnjem popisu – inventuri u Dječjem vrtiću „Ivančice“ Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2019.
godine kao i ostalih odluka ravnatelja za viškove, manjkove, rashodovanje, otpise, uništenje i dr.
po Izvješću o popisu. Cjelovito Izvješće po inventuri i Odluke ravnatelja po Izvješću sastavni su
dio ovog zapisnika.
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Točka 3.
- Donošenje odluke o isplati plaće zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2020.
godinu temeljem Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
Hrvatske za Grad Ivanec, u primjeni od 1.1.2020. godine.
Milena Golubić – ravnateljica vrtića podnijela je obrazloženje članovima UV-a u svezi povećanja
osnovice za obračun i isplatu plaća zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u 2020. godini. Na
temelju sporazuma Vlade RH i predstavnika Sindikata kojim se utvrđuje visina osnovice za obračun plaća
zaposlenih u javnim službama i drugim ustanovama čiji sindikati su potpisnici tog sporazuma, utvrđeno
je da se povećava iznos osnovice za plaće u 2020. godini i to:
- od 1.1.-31.5.2020. godine osnovica iznosi 5.809,79 kn bruto
- od 1.6.-30.9.2020. godine osnovica iznosi 5.925,99 kn bruto
- od 1.10.2020. godine i dalje osnovica iznosi 6.044,51 kn bruto
U svezi ovog sporazuma Vlade RH i Sindikata izrađen je i potpisan 15.1.2020. godine Aneks
Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Ivanec o
povećanju osnovice plaće u rokovima kako je navedeno. Opći akti u Dječjem vrtiću trebaju se uskladiti
sa Aneksom Kolektivnog ugovora.
Odluka UV-a: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o povećanju vrijednosti osnovice za
isplatu plaća u 2020. godini. Temeljem Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnosti predškolskog
odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Ivanec utvrđuje se osnovica za izračun plaća radnika
zaposlenih u Dječjem vrtiću za 2020. godinu kako slijedi:
- od 1. siječnja do 31. svibnja 2020. godine osnovica iznosi 5.809,79 kn,
- od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine osnovica iznosi 5.925,99 kn,
- od 1. listopada 2020. godine osnovica iznosi 6.044,51 kn.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 4.
- Donošenje odluke o isplati pomoći zaposleniku na bolovanju dulje od 90 dana (Mihaela Jagetićkuharica ) u visini 2.500,00 kn neoporezivo.
Renata Željezić – voditeljica računovodstva upoznala je Upravno vijeće o obvezi vrtića da zaposlenici
vrtića koji su na bolovanju neprekidno dulje od 90 dana, imaju temeljem Kolektivnog ugovora i
Pravilnika vrtića pravo na isplatu pomoći u visini neoporezivog iznosa od 2.500,00 kuna jednom
godišnje. Sada će to pravo ostvariti kuharica u vrtiću, gđa. Mihaela Jagetić, te je predložila da UV-e
Odluka UV-a: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o da se Mihaeli Jagetić, kuharici Dječjeg
vrtića „Ivančice“ Ivanec, isplatiti će se novčana pomoć radi bolovanja u trajanju dulje od 90 dana
u iznosu od 2.500,00 kuna.
Iznos pomoći po ovoj Odluci isplatit će se u neoporezivom iznosu u skladu sa aktima vrtića i
Zakonom o porezu na dohodak.
Sjednica je završila s radom u 16,10 sati.
Klasa: 003-06/20-01/01
Urbroj: 2186/012-07-20-38/1
Ivanec, 28.1.2020. godine
Zapisničar:
Stjepan Vrbanec

Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić
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