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ZAPISNIK  

sa održane 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 26.2.2020. 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, 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. 

 

     D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane 38. sjednice UV-a. 

2. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 

1.1.-31.12.2019. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

 

      Točka 1. 

- Usvajanje zapisnika s održane 38. sjednice UV-a. 

 Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dostavljeni zapisnik s navedene sjednice. 

Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne 

 38. sjednice UV-a Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec održane 28.1.2020. godine. 

 

      Točka 2. 

-Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 

od 1.1.-31.12.2019. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

Milena Golubić – ravnateljica Dječjeg vrtića podnijela je izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića 

„Ivančice“ Ivanec za razdoble od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine. Svim članovima UV-a dostavljeni su 

pisani materijali o financijskom poslovanju vrtića u prethodnoj godini. Ravnateljica vrtića upoznala je 

članove UV-a sa ostvarenim rezultatima poslovanja – ostvarenim prihodima i rashodima po vrstama te s 

povećanjem ili smanjem pojedinih stavki u odnosu na planirane pokazatelje. 

Vrtić je na kraju 2019. godine ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.440,90 kuna. 

Ravnateljica vrtića dala je obrazloženje nastanka manjka prihoda koji su nastali radi smanjenja prihoda 

od uplata roditelja djece polaznika, zatim zbog povečanja cijena roba i usluga koje vrtić nabavlja, 

povećanih izdataka za zamjene zaposlenika zbog većeg broja bolovanja od planiranih.  

Nakon izvješća ravnateljice i odgovora na postavljena pitanja predsjednica UV-a gđa Hermina 

Jelić pozvala je članove UV-a da glasuju o prihvaćanju financjskog izvješća o poslovanju vrtića u 2019. 

godini.  

Odluka UV-a:  

1. Upravno vijeće prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ 

    Ivanec za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019. godine. 

 

- Ukupni prihodi i primici         5.248.118,00kn 

- Ukupni rashodi i izdaci        5.269.740,04 kn 

- Manjak  prihoda i primitaka                                     21.622,04 kn 

- Preneseni višak prihoda i primitaka                                20.181,14 kn 

- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju                 1.440,90 kn 

 

 2.  Upravno vijeće predlaže da se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 23.925,79 kn  
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           djelomično pokrije u iz viška prihoda poslovanja u iznosu 22.484,89 kn. Izvršena je korekcija  

       rezultata, smanjen je višak prihoda poslovanja i manjak nefinancijske imovine za kapitalnu  

           donaciju u iznosu 1.279,92 kuna. 

 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju pokrit će se po rebalansu  

financijskog plana za 2020. godinu. 

 

Referentna stranica Izvješća, te bilješke BILANCA, PR-RAS, PVRIO, RASF i OBVEZE sastavni 

su dio ovog zapisnika. 

 

Sjednica je završila s radom u 16,15 sati. 

 

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-39/1 

Ivanec, 26.2.2020. godine 

 

 

                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


