
DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/17-02/1 

Ur. broj: 2175-09-17-01-3 

Sinj, 08. studenog 2017.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima sa 1. konstituirajuće sjednice UV - ISPRAVAK 
 

Na 1. konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, 

održane 08.11.2017.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi 

A. K, Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Ravnateljica je izvijestila da je istekao četverogodišnji mandat upravnog vijeća te se krenulo 

na izbor novoga vijeća. 

Ad.2. 

Potvrđivanje novih članova Upravnog vijeća. Predstavnici Osnivača: A.S., J.P., M.P., 

predstavnik iz redova odgojitelja i stručnih suradnika M.P., i M.K.G. predstavnik iz reda 

roditelja. Verificirani su mandati novim članovima vijeća i mandat traje 4 godine. 

Ad.3. 

Za predsjednika Upravnog vijeća izabrana je A. S. ,a za zamjenika predsjednika izabrana je J. 

P. 

Ad.4. 

Jednoglasno usvojen prijedlog financijskog plana za 2018.g. i Projekcije financijskog plana za 

2019/2020.g. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 18,30 sati. 

 

                                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća 

 Ana Smoljo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/17-02/2 

Ur. broj: 2175-09-17-01-3 

Sinj, 18. prosinca 2017.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV-

ISPRAVAK 

 

Na 2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

18.12.2017.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesena odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i imenovanje povjerenstva za popis 

imovine i obveza sa stanjem 31.12.2017.g. 

Ad.3. 

Usvojen plan nabave za 2018.g.  

Ad.4. 

Donesena Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja DV Bili cvitak. 

Ad.5. 

Donesena Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – 4 izvršitelja/ice na 

određeno puno radno vrijeme. 

Ad.6. 

Donesena odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na 

određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne odgojiteljice. 

Ad.7. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno 

radno vrijeme. 

Ad.8. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno 

radno vrijeme (4 sata). 

Ad.9. 

Sjednica je završila u 18,30 sati. 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                                             Ana Smoljo 

 

 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/3 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 05. siječnja 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 3. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

05.01.2018.g. s početkom u 16:00 u prostorijama Dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 2. sjednice Upravnog vijeća.. 

Ad.2. 

Donesena odluka o poništavanju natječaja: 

1) za radno mjesto spremač/ice na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

2) za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 4 

izvršitelj 

Ad.3. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – 3 izvršitelj/ice na 

određeno puno radno vrijeme (do 30. lipnja 2018.g. radi povećanog opsega poslova). 

Ad.4. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar/ica (određeno puno radno 

vrijeme do povratka odsutne djelatnice,a najdalje do 30. lipnja 2018.g.).  

Ad.5 

Sjednica je završila u 17,00 sati. 

 

                                                                                        

 
                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/4 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 29. siječnja 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 4. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

29.01.2018.g. s početkom u 16:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 4. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesena odluka o poništavanju natječaja za 

a) radno mjesto kuhar/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu – 

1 izvršitelj 

b) radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme do 30.lipnja 2018.g. zbog 

povećanog opsega poslova – 3 izvršitelja 

c) radno mjesto odgojiteljica – na određeno puno radno vrijeme do povratka odsutna 

djelatnice – 1 izvršitelj 

d) radno mjesto spremač/ica – na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2018.g. zbog 

povećanog opsega poslova 

Ad.3. 

Donesena odluka o potvrđivanju odluke o raspisivanju natječaja za: 

a) radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, do 30. lipnja 2018.g. zbog 

povećanog opsega poslova – 3 izvršitelja 

b) radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, do povratka odsutne 

djelatnice – 1 izvršitelj 

c) radno mjesto spremač/ica – na određeno puno radno vrijeme, do 30. lipnja zbog povećanog 

opsega poslova – 1 izvršitelj. 

Ad.4. 

Usvojeno izvješće inventurne komisije za 2017.g. 

Ad.5. 

Donesena odluku o raspisivanju Javnog poziva na upis djece u Predškolu (malu školu) za 

2018.g. 

Ad.6. 

Zaključak sjednice je da se Osnivaču uputi prijedlog da se N. D. koja je dobila većinu glasova 

Upravnog vijeća imenuje za ravnatelja Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za slijedeći mandat od 4 

godine. 

Ad.7. 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                                           Ana Smoljo 

 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 
A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/5 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 13. veljače 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 5. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

13.02.2018.g. s početkom u 15:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 4. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesena odluka o raspisivanju novog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg 

vrtića Bili cvitak Sinj. 

Ad.3. 

Usvojen izbor ponuđača po pristiglim ponudama u postupku jednostavne nabave za 2018.g. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 16,30 sati. 

 

                                                                                        

 
                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/6 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 26. veljače 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

26.02.2018.g. s početkom u 16:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 5. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Usvojeno financijsko izvješće o prihodima i rashodima za period 01.01. – 31.12.2017.g. 

Ad.3. 

Većinom glasova ukupnog broja članova prema čl.48. Statuta vrtića Upravno vijeće utvrđuje 

prijedlog da se odgojiteljica N. D. imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Bili cvitak na 

vrijeme od 4 godine. Ovakav prijedlog bit će upućen Osnivaču na daljnje postupanje. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 

                                                                                        

 
                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/7 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 21. ožujka 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

21.03.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 6. Sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece – 3 izvršitelja 

na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2018.g.  

1. T. S. –jednoglasno usvojena. 

2. D. V. – je dobila 4 glasa ZA i 1 glas suzdržan  

3. S. K. L. – je dobila 3 glasa ZA i 2 glasa suzdržan  

Ad.3. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto odgojitelj/ice predškolske djece – 1 izvršitelj 

na određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne djelatnice, najduže do 30. lipnja 2018.g.  

1. I. M. –jednoglasno usvojena. 

Ad.4. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto spremač/ice na određeno puno radno vrijeme 

do 30. lipnja 2018.g. – izvršitelj/ica.  

1. R. B. –jednoglasno usvojena. 

Ad.5. 

Donesena odluka o imenovanju odgovornih odgojitelja.  

Ravnateljica je predložila: 

1. DV Bili cvitak imenuje I. Č. –jednoglasno usvojena. 

2. DV Maslačak imenuje Lj. P. – jednoglasno usvojena. 

3. DV Ljiljan imenuje M. K. – jednoglasno usvojena. 

Ad.6. 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 
A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/8 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 17. travnja 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

17.04.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 7. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesen Plan upisa za 2018/2019. Pedagošku godinu. 

Ad.3. 

Usvojena Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak za Pedagošku 2018/2019.g. 

Ad.4. 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/9 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 29. lipnja 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 9. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

29.06.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 8. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Upravno vijeće je pristupilo odlučivanju o žalbama na rezultate upisa u pedagošku godinu 

2018/2019. Nakon kraće rasprave članovi su predložili da se uvaže žalbe 6 podnositelja. 

Donosi se Odluka o upisu i rasporedu za 6 djece po žalbama s 4 glasa ZA. 

Ad.3. 

Usvojena odluka o donošenju plana godišnjih odmora za 2018.g. 

Ad.4. 

Usvojen pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka DV Bili cvitak Sinj. 

Ad.5. 

Usvojen prijedlog za usklađivanje plaće djelatnika sa uredbom o visini minimalne plaće. 

Ad.6. 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/10 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 31. kolovoza 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 10. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

31.08.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 9. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donosi se  odluka o imenovanju odgovornih odgajatelja. Ravnateljica je predložila 

odgojiteljicu N. K. za odgovornog odgojitelja u DV Maslačak te je ista dobila 4 glasa ZA. U 

novoj pedagoškoj godini u svim objektima ostat će isti odgovorni odgojitelji. 

Ad.3. 

Usvojeno izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 

2017/2018. 

Ad.4. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – stručni suradnik logoped (m/ž) na 

određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne djelatnice – 1 izvršitelj. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/11 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 31. kolovoza 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 11. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

27.09.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 10. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Usvojen godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Bili cvitak za pedagošku godinu 

2018/2019. 

Ad.3. 

Usvojen Kurikulum Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2018/2019. 

Ad.4. 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/12 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 12. listopada 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 12. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

12.10.2018.g. s početkom u 16:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 11. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelja na neodređeno puno 

radno vrijeme – 4 izvršitelja (m/ž). 

Ad.3. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelja na određeno puno 

radno vrijeme radi povećanog opsega poslova do 30. lipnja 2019.g. – 1 izvršitelj (m/ž). 

Ad.4. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj na određeno puno 

radno vrijeme do povratka odsutne djelatnice – 1 izvršitelj (m/ž). 

Ad.5. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja ra radno mjesto domar – ložač na neodređeno puno 

radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž). 

Ad.6. 

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremač/ica na određeno puno 

radno vrijeme do 30. lipnja 2019.g. – 1 izvršitelj (m/ž). 

Ad.7. 

Donesen pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za 

zdravlje. 

Ad.8. 

Sjednica je završila u 18,00 sati 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/13 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 09. studenog 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

09.11.2018.g. s početkom u 15:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Usvojen zapisnik sa prethodne 12. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Usvojen prijedlog financijskog plana vrtića za 2019.g. 

Ad.3. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto – odgojitelj/ica na neodređeno puno radno 

vrijeme – 4 izvršitelja (m/ž). 

 Ravnateljica je predložila: 

1. T. S. –jednoglasno usvojena. 

2. I. M. –jednoglasno usvojena. 

3. D. V. –jednoglasno usvojena. 

4. S. A. Č.–jednoglasno usvojena. 

Ad.4. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto – odgojitelj/ica na određeno puno radno 

vrijeme radi povećanog opsega poslova do 30. lipnja 2019.g. – izvršitelj (m/ž).  

1. P. J. – jednoglasno usvojena. 

Ad.5. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto – odgojitelj/ica na određeno puno radno 

vrijeme do povratka odsutne djelatnice – 1 izvršitelj (m/ž).  

1. K. J. –jednoglasno usvojena. 

Ad.6. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto domar – ložač na određeno puno radno vrijeme 

- 1 izvršitelj (m/ž).  

1. B. J. –jednoglasno usvojen. 

Ad.7. 

Donesena odluka po natječaju za radno mjesto – spremač/ica na određeno puno radno vrijeme 

do 30. lipnja 2019 – 1 izvršitelj (m/ž).  

1. M. Z. – je dobila 4 glasa ZA i 1 glas suzdržan. 

Ad.8. 

Sjednica je završila u 17,00 sati 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/14 

Ur. broj: 2175-09-18-01-3 

Sinj, 13. prosinca 2018.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 14. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

13.12.2018.g. s početkom u 15:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi Kralja 

Zvonimira 3, redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom tri člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

 Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 13. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno donesena odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i imenovanju 

povjerenstva za popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2018.g. 

Ad.3. 

Jednoglasno donesena odluka o raspisivanju javnog poziva za upis djece u program Predškole 

za 2019.g. Upisi će se vršiti od 18. veljače – 28. veljače u dječjem vrtiću Maslačak, Kneza 

Branimira 3, Sinj u sobi pedagoga i zdravstvene voditeljice svaki radni dan od 08,00 do 14,00 

h, a četvrtkom od 14,00 do 18,00 h. 

Ad.4. 

Donesena odluka o početku postupka jednostavne nabave za 2019.g. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 16,30 sati 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/15 

Ur. broj: 2175-09-19-01-3 

Sinj, 30. siječnja 2019.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

30.01.2019.g. s početkom u 15:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom svih članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 14. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno usvojeno Izvješće o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza sa stanjem 

na dan 31.12.2018.g. 

Ad.3. 

Jednoglasno doneseno financijsko izvješće o prihodima i rashodima za period 01.01.-

31.12.20178.g. 

Ad.4. 

Jednoglasno donesena odluka za Plan nabave za 2019.g. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 17,00 sati 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/18-02/16 

Ur. broj: 2175-09-19-01-3 

Sinj, 14. veljače 2019.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 16. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

14.02.2019.g. s početkom u 15:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 15. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno usvojen Sigurnosno – zaštitni i preventivni program DV Bili cvitak Sinj. 

Ad.3. 

Jednoglasno usvojen prijedlog Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada DC Bili 

cvitak. 

Ad.4. 

Izbora ponuđača po pristiglim ponudama u postupku javne nabave: 

1. Kruh i krušni proizvodi – Pekara Makarska. 

2. Mlijeko i mliječni proizvodi – PI Vindija d.d. 

3. Svježe voće – Lepušina T.O. 

4. Svježe povrće – Lepušina T.O. 

5. Roba široke potrošnje – Kozjak dva. 

6. Svježe meso (crveno) – Mel-Jakov Lovrić. 

7. Svježe meso (Perad) – PI Vindija d.d. 

8. Didaktički materijal – Liber media d.o.o., 

9. Potrošni materijal – Liber media d.o.o., 

10. Informatičke usluge – Infos plus d.o.o., 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 17,00 sati 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/17 

Ur. broj: 2175-09-19-01-3 

Sinj, 05. travnja 2019.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 17. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

05.04.2019.g. s početkom u 15:30 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 16. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno usvojen Plan upisa djece za 2019/2020. pedagošku godinu 

JAd.3. 

Jednoglasno usvojena Odluka o upisu djece u vrtić za 2019/2020. pedagošku godinu. 

Ad.4. 

Jednoglasno usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju odgovornog odgojitelja DV Ljiljan. 

Ad.5. 

Jednoglasno usvojen Pravilnik o zaštiti od požara. 

Ad.6. 

Izbor ponuđača po pristiglim ponudama za nabavu goriva 2019.g. 

1. Petrol d.o.o. 

Ad.7. 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/18 

Ur. broj: 2175-09-19-01-3 

Sinj, 21. svibnja 2019.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 18. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

21.05.2019.g. s početkom u 11:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K, 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 3 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 17. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno usvojena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o razrješenju odgovornog 

odgojitelja DV Ljiljan. 

JAd.3. 

Jednoglasno usvojena Odluka o razrješenju voditelja područnog odjela DV Ljiljan. 

Ad.4. 

Jednoglasno usvojena Odluka o imenovanju voditelja područnog odjela DV Ljiljan. 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 12,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A. K. MATASA 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/19 

Ur. broj: 2175-09-19-01-3 

Sinj, 27. lipnja 2019.g. 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak objavljuje. 

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici UV 
 

Na 18. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, A. K. Matasa 8, održane 

27.06.2019.g. s početkom u 11:00 u prostorijama dječjeg vrtića Bili cvitak na adresi A. K. 

Matasa 8 redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 18. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Odlučivanje o žalbama na rezultate upisa u pedagošku godinu 2019/2020. 

Od pristigle 24 žalbe pozitivno riješeno 11 žalbi, stoga se donosi odluka o upisu i rasporedu 

11 djece po žalbama koja je usvojena jednoglasno. 

JAd.3. 

Jednoglasno usvojen Plan godišnjih odmora za 2019.g 

Ad.5. 

Sjednica je završila u 13,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 

 


