
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. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 19. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak,  A.K.Matasa 8, održane 

27.06.2019.g. s početkom u 11:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

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. 

Jednoglasno se donosi Odluka o upisu  15 djece u jasličke skupine zbog velikog interesa , te 

se u vrtić upisuje još 11 djece po žalbama. 

Ad.3. 

Jednoglasno je  usvojen Plan godišnjih odmora za 2019. g . 

Ad.4. 

*Naknadno uvrštena točka dnevnog reda:Jednoglasno se utvrđuje prijedlog Izmjena i dopuna 

Statuta DV Bili cvitak Sinj zbog izmjene sjedišta. Prijedlog se dostavlja Gradskom vijeću na 

prethodnu suglasnost. 

 

Sjednica je završila u 13,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A.K.Matasa 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/20 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 30. srpnja 2019.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 20. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak,  A.K.Matasa 8, održane 

30.07.2019.g. s početkom u 10:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno je 

sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 19. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se donosi Odluka o Donošenju Izmjena i dopuna Statuta DV Bili cvitak Sinj 

zbog izmjene sjedišta vrtića  na adresu Žankova glavica 3 

 Ad.3. 

Jednoglasno se donosi odluka o raspisivanju natječaja za 1 odgojitelj/icu na neodređeno puno 

radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto, 1 Odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme 

zamjena za bolovanje, 1 odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme radi povećanog 

opsega poslova, 3 spremačice na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjena radna mjesta, 

zdravstvena voditeljica 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno 

mjesto. 

Ad.4. 

Razno- ravnateljica je obavijestila vijeće da se zbog smanjenog interesa za upis djece u 

popodnevne programe gasi jedna popodnevna skupina u DV Maslačak. Odgojitelj prelazi u 

DV Potočnicu u novi 10- satni jutarnji program. 

Radovi na sanaciji vrtića koji se provode po projektu kojem je naručitelj Grad Sinj, u tijeku su 

u svim područnim odjelima, ali u Bilom cvitku došlo je do izvanrednih troškova zbog 

oštećenja cijevi za vodu i vlage koji će iziskivati dodatne troškove. 

 

Sjednica je završila u 11,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 
 
 
 
 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

A.K.Matasa 8, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/21 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 30. kolovoza 2019.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 21. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak,  A.K.Matasa 8, održane 

30.07.2019.g. s početkom u 16:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 3 člana doneseno je 

sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 20. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se usvaja Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada vrtića za 

pedagošku godinu 2018/19.  

Ad.3. 

Donosi se odluka o imenovanju voditelja područnih odjela za ped.godinu 2019/20.: 

I.Č. za Bili cvitak, N.K. za Maslačak, D.Ž. za Alkarić, M.M. za Vrapčić, A.P. za Potočnicu i 

I. M. za Ljiljan 

Ad.4. 

Razno- ravnateljica je obavijestila vijeće da se zbog intenzivnih radova u prostorijama nove 

uprave uz suglasnost osnivača na određeno vrijeme zaposlen još jedan domar. Zbog velikog 

interesa korisnika prostor višenamjenske dvorane u  DV Ljiljan privremeno se prenamjenjuje 

u sobu dnevnog boravka za djecu jasličke dobi. 

U DV Potočnica kompletno je renoviran unutrašnji prostor, promijenjeni su podovi, obojani 

zidovi i naručen novi namještaj koji će stići do 10. rujna 2019.g. 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/22 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 27. rujna  2019.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 22. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 27.09. 2019.g. s početkom u 16:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, prisustvom 4 

člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 21. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se donosi Odluka o Usvajanju Godišnjeg plana i programa rada vrtića DV Bili 

cvitak za pedagošku godinu 2019./2020. 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi odluka o Usvajanju Kurikuluma DV Bili cvitak Sinj za pedagošku 

godinu 2019./2020. 

Ad.4. 

Nova uvrštena točka  u dnevni red: Izvješće s konferencije održane 26. studenog 2019.g - 

izneseni su svi zaključci doneseni na temu konferencije 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/23 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 18. studenog  2019.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 23. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 18. 11.2019.g. s početkom u 16:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 5 članova doneseno je 

sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 22. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se donosi Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi odluka po raspisanim natječajima: 

1. Odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto- zasniva se 

radni odnos sa odgojitelj/icom  K.J., koja ispunjava sve tražene uvjete 

2. Odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje- zasniva se radni 

odnos sa odgojitelj/icom  N.V., koja ispunjava sve tražene uvjete 

3. Odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme povećan opseg poslova- zasniva se radni 

odnos sa odgojitelj/icom  J.Ž.B., koja ispunjava sve tražene uvjete 

4.Spremačice na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjena radna mjesta: M.Z.( prednost 

pri zapošljavanju), A.G., G.B. koje ispunjavaju sve tražene uvjete 

5.Zdravstveni voditelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno r.m.- A.E. 

ispunjava sve uvjete natječaja 

Ad.4. 

Sindikalni povjerenik Maja Barać iznijela je saznanja sa kolektivnog pregovaranja o 

poboljšanju materijalnih uvjeta za zaposlene u DV Bili cvitak. 

  

Sjednica je završila u 18,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/19-02/24 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 13. prosinca  2019.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 24. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 13. prosinca 2019.g. s početkom u 16:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 23. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se donosi Pravilnik o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti u  DV Bili cvitak 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi odluka o  raspisivanju natječaja: 

1. Odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 1 

izvršitelj/ica 

Ad.4. 

2. Odgojitelj/ica pripravnik  na određeno puno radno vrijeme od 1 godine – 2 izvršitelj/ice 

Ad.5. 

Jednoglasno se donosi odluka o raspisivanju javnog poziva za upis djece u program predškole 

za 2020.g 

Ad. 6. 

Jednoglasno se donosi odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza  i Imenovanju 

povjerenstva za popis imovine i obaveza sa stanjem na 31.12.2019. 

Ad. 7. 

Jednoglasno je usvojen Financijski plan vrtića za 2020.g i Projekcije za 2021. , a izvjestitelj 

na ovoj točki je A. Vučković 

 

Sjednica je završila u 18,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 
 
 
 
 
 
 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/25 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 09. siječnja 2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 25. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 09. siječnja 2020.g. s početkom u 15:30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 24. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se donosi odluka po  raspisanom natječaju: 

1. Odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 1 

izvršitelj/ica- zasniva se radni odnos sa A. J. , koja ispunjava sve tražene uvjete 

Ad.3. 

2. Odgojitelj/ica pripravnik  na određeno puno radno vrijeme od 1 godine – 2 izvršitelj/ice , 

zasniva se radni odnos sa I.P. i M.S. na određeno vrijeme od 1 godine 

Ad.4. 

Donosi  se odluka o usvajanju Plana nabave  za 2020.g sa tri glasa Za i jedan suzdržan. 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/26 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 30. siječnja 2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 26. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 30. siječnja 2020.g. s početkom u 16:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 3 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 25. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.2. 

Jednoglasno se usvaja Izvješće o obavljenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem 

na dan 31.12.2019.g 

Ad.3. 

Jednoglasno se usvaja Financijsko izvješće o prihodima i rashodima za period 01.01.2019. – 

31.12.2019. 

Ad.4. 

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave za 2020.g 

Ad.5. 

Iznesena je potreba da se posloži i modernizira web stranica vrtića,ukoliko postoji financijska 

mogućnost. 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Ana Smoljo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/27 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 06. ožujka 2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 27. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 06. ožujka 2020.g. s početkom u 16:30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Verifikacija mandata  novih članova Upravnog vijeća imenovanih od strane Osnivača 

Odlukom osnivača od 06. veljače 2020.g razriješene su članice Upravnog vijeća: Ana Smoljo 

i Jelena Poljak te su istom odlukom imenovane nove članice Branka Šušnjar i Kristina 

Ivković Mandat imenovanima traje do isteka mandata razriješenim članovima (16. listopada 

2021.)  

Ad.2.  

Izabrana je nova Predsjednica Upravnog vijeća Branka Šušnjar, i Kristina Ivković kao 

potpredsjednica. 

Ad.3. 

Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne 26. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.4. 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika- logopeda na 

određeno puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni dopust 

Ad.5. 

Izvršen je izbor ponuđača po pristiglim ponudama u postupcima jednostavne nabave za 

2020.g. Za kruh i krušne proizvode: Babić pekara Split- 44 920,00kn2. Mlijeko i mliječni 

proizvodi: Vindija Varaždin-  59 302,00 kn, 3. Svježe voće : Lepušina d.o.o. – 65 150, 49 kn, 

4. Svježe povrće: Lepušina d.o.o. – 60.162,99 kn , 5. Roba široke potrošnje – Kozjak dva- 

99.725,90 kn,6. Crveno meso- MEL- 87.540, 00 kn, 7. Perad- Vindija Varaždin – 41 

095,00kn 8. Didaktički materijal – Liber media – 47 755,00 kn, 9. Potrošni materijal - Liber 

media : 44 358,50 kn, 10. Ina Zagreb – 94.096,00 kn 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/28 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 19. svibnja  2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 28. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 19. svibnja 2020.g. s početkom u 16:30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda i dopune dnevnog reda, 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 27. sjednice UV 

Ad.2.  

Donosi se Plan upisa djece za 2020/21.godinu za ukupno 147 slobodnih mjesta, broj može 

varirati s obzirom na broj djece s teškoćama u razvoju i na broj djece kojima je Rješenjem 

odgođen polazak u osnovnu školu. 

Ad.3. 

Donosi se Odluka o početku postupka upisa u programe vrtića i jaslica DV Bili cvitak Sinj 

dana 20. svibnja 2020. do 05. lipnja 2020. Početak će biti objavljen na web stranici vrtića, 

oglasnim pločama vrtića  i lokalnom portalu Ferata 

Ad.4. 

Donosi se odluka o neizboru kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto stručnog 

suradnika- logopeda na određeno puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni dopust - zbog 

pandemije koronavirusa kad veliki broj djece ne pohađa vrtić, a što je i sukladno Odluci 

Osnivača. Nakon što se situacija stabilizira natječaj će se ponoviti. 

Ad.5. 

Ravnateljica je obavijestila vijeće o organizaciji rada vrtića tijekom pandemije, dio vremena 

bilo je sve zatvoreno te je pokrenut“ vrtić na daljinu“, a dio vremena radilo se na principu 

dežurstva, sve sukladno uputama stožera. 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 

 

 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/29 

Ur. broj: 2175-09-19-01-2 

Sinj, 16. srpnja  2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 29. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 16. srpnja 2020.g. s početkom u 16:30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 28. sjednice UV 

Ad.2.  

Odlučuje se o žalbama na rezultate upisa u vrtiće i jaslice u ped.godinu 2020/21. Pristiglo je 

20 žalbi, jedna osnovana te će dijete upisati u jaslice BC, odobrava se i jedan premještaj. 

Ostalima se ne može udovoljiti zbog nedostatka kapaciteta. Osobe čijoj se žalbi nije 

udovoljilo o  rezultatima će biti pismeno obaviješteni. 

 

Ad.3. 

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za: 

1.Voditelj/ica računovodstva – neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 

1 izvršitelj 

2.Odgojitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 1 izvršitelj 

3.Logoped – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni – 1 izvršitelj 

Natječaji će se objaviti na zakonom predviđen način 06. kolovoza 2020.g 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/30 

Ur. broj: 2175-09-20-01-2 

Sinj, 27. kolovoza  2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 30. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 27.kolovoza 2020.g. s početkom u 13:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 5 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 29. sjednice UV 

Ad.2.  

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada vrtića za 

pedagošku godinu 2019/2020. 

Ad.3. 

Donosi se Odluka po raspisanim natječajima za: 

1.Voditelj/ica računovodstva – neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 

1 izvršitelj- zasniva se radni odnos sa V.S. , koja ispunjava sve uvjete natječaja 

2.Odgojitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – 1 izvršitelj 

zasniva se radni odnos sa J.Ž.B., kandidatkinja ispunjava sve uvjete natječaja 

3.Logoped – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni – 1 izvršitelj, odgođeno 

jer nije pristigla ni jedna prijava 

 

Sjednica je završila u 15,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/31 

Ur. broj: 2175-09-20-01-2 

Sinj, 30. rujna  2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 30. rujna 2020.g. s početkom u 09:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 5 člana doneseno je 

sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 30. sjednice UV 

Ad.2.  

Jednoglasno je usvojen Godišnji plana i programa rada vrtića DV Bili cvitak Sinj za 

pedagošku godinu 2019/2020. 

Ad.3. 

Jednoglasno je usvojen Kurikulum DV Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 20/21 

Ad.4. 

Na otvoreni natječaj za stručnog suradnika –logopeda javila se Mirela Gusić, ispunjava uvjete 

ali pošto je bez radnog iskustva zasnovat će radni odnos na određeno puno radno vrijeme od 1 

godine kao pripravnik za stjecanje radnog iskustva i stjecanje prava na polaganje stručnog 

ispita,  uz mentora vanjskog suradnika. 

 

Sjednica je završila u 10,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/20-02/32 

Ur. broj: 2175-09-20-01-2 

Sinj, 03. prosinca  2020.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 32. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 03. prosinca 2020.g. s početkom u 09:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 31. sjednice UV 

Ad.2.  

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno puno 

radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto 

Ad.3. 

Donosi se odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i Imenovanje povjerenstva za popis 

imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12. 2020.g 

Ad.4. 

Jednoglasno se usvaja se Financijski plan vrtića za 2021.g 

Ad.5. 

Ravnateljica je upoznala članove da se intenzivno radi na traženju adekvatnog prostora za 

proširenje djelatnosti vrtića za bar dvije odgojne skupine iz sredstava koja će biti osigurana 

kroz EU projekt. Ostvarena je suradnja sa predstavnicima Crkve koji su predložili najam 

prostora u sklopu nove crkve Sv.Nikola u Brnazama, ali se od toga odustalo zbog previsoke 

cijene najma od 1300e mjesečno. I dalje se radi na pronalaženju prostora, po mogućnosti 

gradskog. 

 

Sjednica je završila u 10,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/33 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 21. siječnja  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 33. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 21. siječnja 2021.g. s početkom u 09:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

jesljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 32. sjednice UV 

Ad.2.  

Donosi se odluka po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno puno 

radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto: dana 22. siječnja 2021. zasniva se radni odnos na 

neodređeno puno radno vrijeme sa Nives Vrgoč koja ispunjava sve potrebne uvjete. 

Ad.3. 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaju za radno mjesto odgojitelj - pripravnik na određeno 

puno radno vrijeme od godinu dana – 2 izvršitelja 

Ad.4. 

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za upis djece školskih obveznika koji nisu 

obuhvaćeni  redovnim programom predškolskog odgoja u program predškole koji će trajati od 

01. 03. do 30. 06.  2021. 

Ad.5. 

Točka usvajanje Plana nabave povučena je s dnevnog reda zbog potrebnih nadopuna te će se o 

njoj odlučivati na sljedećoj sjednici. 

Ad.6. 

Usvajaju se dopune Sigurnosno- zaštitnog i preventivnog programa DV Bili cvitak Sinj- 

Protokol postupanja u slučaju potresa, potaknuti katastrofalnim potresima koji su krajem 

2020. i početkom 2021. pogodili Hrvatsku. 

 

Sjednica je završila u 10,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/34 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 29. siječnja  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 34. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 29. siječnja 2021.g.elektronskim putem s početkom u 17:00 h  temeljem čl.18. st.3. 

Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak,   zbog rokova predaje 

financijskih izvještaja FINI ,redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , 

prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

 

 

Ad.1. 

 

Nakon prethodno razmotrenog materijala jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće o 

prihodima i rashodima za period od 01.01.2020.- 31.12.2021., Članovi su se o dostavljenom 

materijalu izjasnili elektroničkim putem. Na sljedećoj redovitoj sjednici UV potvrdit će se 

glasovanje provedeno na ovakav način.   
 
 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/35 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 09. veljače  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 35. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 09. veljače 2021.g. s početkom u 09:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 3 člana doneseno 

jesljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 33. i 34.. sjednice UV,  i verificira se Odluka o usvajanju 

Financijskog izvješća o prihodima i rashodima za period od 01.01.2020.-31.12.2020.donesena 

na prethodnoj sjednici elektronskim putem. 

Ad.2.  

Donosi se odluka po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelj - pripravnik na određeno 

puno radno vrijeme na godinu dana: dana 15. veljače 2021. zasniva se radni odnos na 

određeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelj-pripravnik- 2 izvršiteljice sa P. Jenjić 

i M. Puškarić  koje ispunjavaju sve potrebne uvjete. 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenom godišnjem popisu – 

inventuri u DV Bili cvitak Sinj sa stanjem na dan 31.12.2020. u sklopu kojeg je 119 lista 

popisanog materijala. 

Ad.4. 

Nadopunjeni Plan nabave za 2021. jednoglasno je usvojen te se donosi odluka o početku 

postupka jednostavne nabave 12 predmeta nabave. 

 

Sjednica je završila u 10,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/36 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 22. ožujka  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 36. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 22. ožujka 2021.g. s početkom u 09:00 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 35. sjednice UV 

Ad.2.  

Donosi se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada zbog 

novog radnog mjesta koje je potrebno ustrojiti na 24 mjeseca da bi se proveo projekt Zajedno 

za djecu Sinja koji je odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike odobren dječjem vrtiću Bili cvitak Sinj kao  nositelju projekta. 

Ad.3. 

Izvršen je odabir ponuđača po pristiglim ponudama u postupku jednostavne nabave za 2021. u 

11 predmeta nabave, a kriterij je bio najniža cijena ponude. Kruh i krušni proizvodi: Babić 

pekara, Mlijeko: Vindija, Svježe voće i povrće: Lepušina, Roba široke potrošnje:Kozjak dva, 

Svježe meso :MEL, Perad: Vindija, Gorivo: Ina d.d., Didaktički mat. –Ida didakta, Potrošni 

materijal: Liber media, Proizvodi od papira: Alca Zagreb 

Ad.4. 

Ravnateljica je detaljno upoznala članove UV sa odobrenim projektom naziva Zajedno za 

djecu Sinja, kojim je vrtiću dodijeljeno 2.296.008,40 kn bespovratnih sredstava iz Evropskog 

socijalnog fonda. Provodit će se 24 mjeseca, cilj mu je poboljšati radne vještine i izglede za 

zapošljavanje ranjivim skupinama. DV Bili cvitak kroz njega će osigurati prostor za 

provođenje radionica u DV Alkarić koji će se prije potpuno adaptirati (vrijednost radova 

460.000kn , te će nabaviti vozilo za prijevoz korisnika projekta koje kasnije ostaje u trajnom 

vlasništvu (112.000 kn). 

 

Sjednica je završila u 10,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/37 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 01. travnja  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 37. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 01. travnja 2021.g. s početkom u 16,30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 5 članova 

doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 36. sjednice UV 

Ad.2.  

Jednoglasno se Donose  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

DV Bili cvitak Sinj, zbog novog radnog mjesta koje je potrebno ustrojiti na 24 mjeseca da bi 

se proveo projekt Zajedno za djecu Sinja. Na prethodnoj sjednici utvrđen je prijedlog koji je 

proslijeđen Gradskom vijeću. GV dalo je svoju suglasnost KLASA:601-01/19-01/10, 

UR.BROJ:2175-01-21-01-6. 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi  odluka o raspisivanju natječaju za radno mjesto projektni koordinator 

na određeno puno radno vrijeme od  24 mjeseca – 1 izvršitelj/ica 

Ad.4. 

Jednoglasno se donosi   Plan upisa  djece u programe vrtića i jaslica DV Bili cvitak Sinj na 

slobodna mjesta nakon provedenog postupka obnove upisa. Upisati se može ukupno 171  

novo dijete, ali taj broj može varirati s obzirom na broj djece s teškoćama i na konačne  

rezultate upisa u školu. 

Ad.5. 

Jednoglasno  se donosi Odluka o upisu djece u vrtić za 2021./22. pedagošku godinu. Upis  će 

započeti 26. travnja 2021. objavom na web stranici vrtića i portalu Ferata, a zaprimanje 

zahtjeva može biti i preko web aplikacije. 

Ad.6. 

Razmatranje zahtjeva djelatnice za promjenu radnog mjesta. 

 

Sjednica je završila u 17,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/38 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 21. travnja  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 38. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 21. travnja 2021.g. s početkom u 15,30 u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 37. sjednice UV 

Ad.2.  

Jednoglasno se Donose I Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj, zbog  

novih stavki koje će se nabavljati kroz projekt Zajedno za djecu Sinja, dodaje se stavka 

sanacije podova u DV Bili cvitak i nabave urbane opreme za dvorište vrtića. Sredstva su 

osigurana kroz EU projekt, kroz prenamjenu sredstava i uz sufinanciranje Osnivača. 

Ad.3. 

Jednoglasno se donosi  odluka po raspisanom natječaju za radno mjesto projektni koordinator 

na određeno puno radno vrijeme od  24 mjeseca – 1 izvršitelj/ica prima se kandidatkinja 

Jelena Svalina koja ispunjava sve uvjete natječaja. 

Ad.4. 

Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju komisije za upis djece na vrijeme od dvije godine 

u sastavu: Predstavnik Osnivača: Željko Sesardić, Predstavnik CZSS: Jelena Taslak Jagnjić i 

predstavnik vrtića: Ana Glavinović  

 

Sjednica je završila u 16,30 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK 

Žankova glavica 3, 21230 SINJ 

Klasa: 601-05/21-02/39 

Ur. broj: 2175-09-21-01-2 

Sinj, 21. svibnja  2021.g. 

 

Temeljem čl. 55. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i  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 39. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj 

održane 21. svibnja 2021.g. s početkom u 09,00h u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili 

cvitak   redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno 

je sljedeće: 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 38. sjednice UV 

Ad.2.  

Jednoglasno se Donose  Odluke o odabiru u postupcima jednostavne nabave: 1 .Priprema i 

provedba postupaka javne nabave u sklopu projekta Zajedno za djecu Sinja: PJR consulting, 

Nabava usluga sanacije  i postavljanja podnih obloga u DV Bili cvitak:Tepih centar, Nabava 

urbane opreme za dječja igrališta Bili cvitak i Maslačak: Usluga Pakrac 
Ad.3. 
Sindikalni povjerenik M.Barać iznijela problem da zaposlenicima vrtića Grad nije omogućio podjelu 

dara u naravi , te da su poduzete radnje preko središnjice Sindikata da se taj problem što prije riješi. 

 

Sjednica je završila u 10,00 h 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 
 Branka Šušnjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


