
DJEČJI VRTIĆ „BILI CVITAK“ SINJ 

Žankova glavica 3,21 230 SINJ 

Klasa:601-01/21-01/40 

Ur.broj:2175/09-21-01-1 

U Sinju, 21. srpnja 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 40. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj održane 21. 
srpnja 2021.g. s početkom u 17,00h u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   redoslijedom 

predloženog i prihvaćenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 
Ravnateljica-predsjedavatelj sjednice izvijestila je nazočne  o odluci Osnivača o imenovanju novih 

članova, S.K.L., I.M. i D.G. i verificirani su njihovi mandati. 

Ad.2.  
Za predsjednicu UV izabrana je S.K.L sa tri glasa ZA i jedan SUZDRŽAN, a za potpredsjednicu I.M. 

sa tri glasa ZA i jedan SUZDRŽAN, ravnateljica prepušta Predsjednici daljnje vođenje sjednice. 

Ad.3.  

Usvajanje poslovnika o radu Upravnog vijeća – točka povučena s dnevnog reda 

Ad.4. 
Informacije o radu ustanove DV „Bili cvitak“.  
Ravnateljica je upoznala nove članove sa svim relevantnim činjenicama o radu ustanove, broju 

upisane djece, djelatnicima, materijalnim uvjetima , projektima koji su u tijeku i sl.. 

Članovi su primili na znanje informacije. 

Ad.5. 
Povlači se s dnevnog reda točka Odlučivanje o žalbama na Odluku o upisu djece u vrtić i jaslice 

2021/22. godine jer im nisu prethodno dostavljeni materijali, te se donosi odluka da će se u 
najskorijem roku sazvati nova sjednica UV sa točkom odlučivanja o Žalbama. 

Ad.6. 

Razmatranje upita člana upravnog vijeća M.P.  

 

 

Sjednica je završila u 18,15 h 

 

 

 
                                                                                  v.r.     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Sandra Kovač Levantin  

 
 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „BILI CVITAK“ SINJ 

Žankova glavica 3,21 230 SINJ 

Klasa:601-01/21-01/41 

Ur.broj:2175/09-21-01-1 

U Sinju, 30. srpnja 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  41. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj održane 30. 
srpnja 2021.g. s početkom u 17,00 h u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bili cvitak   redoslijedom 

predloženog i prihvaćenog proširenog dnevnog reda , prisustvom 4 člana doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 
Usvaja se zapisnik sa 40.sjednice sa izmjenama i dopunama sa 4 glasa ZA 

Ad.2.  

Donosi se odluka da se od ukupno 59 žalbi, odobrava upis za još 26 djece i za 4 je odobren premještaj, 
te ostaje 18 neupisanih u jaslice i 5 neupisanih u vrtić, a 6 ne ispunjava uvjete ili su upisani u druge 

vrtiće.  

Ukupno je u DV Bili cvitak upisano 633 djece, i to 434 obnovilo upis i 199 novoupisanih. 

Ad.3.  
Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za sljedeća radna mjesta: odgojitelj/ica predškolske djece na 

neodređeno puno radno vrijeme-2 izvršitelja; odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno 

vrijeme do 30. lipnja 2022. – 5 izvršitelja; odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno 
vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta-1 izvršitelj 

Spremačica- na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, spremačica – na određeno puno radno 

vrijeme do 30. lipnja 2022.- 1 izvršitelj, spremačica – na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

Ad.4. 
Ponovo se razmatrao  upit člana M.P.  

 
 

Sjednica je završila u 18,47 h 

 

 
 

                                                                                    v.r.   Predsjednica Upravnog vijeća: 

Sandra Kovač Levantin  

 
 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „BILI CVITAK“ SINJ 

Žankova glavica 3,21 230 SINJ 

Klasa:601-01/21-01/42 

Ur.broj:2175/09-21-01-1 

U Sinju, 27. kolovoza 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  42. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj održane 
27.kolovoza  2021.g. s početkom u 17,00 h u Gradskoj vijećnici  redoslijedom predloženog i 

prihvaćenog proširenog dnevnog reda , prisustvom 5 članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 
Odgađa se usvajanje  zapisnika sa 41.sjednice zbog potrebnih izmjena i dopuna. 

Ad.2.  

Donosi se odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća sa 4 glasa Za i 
jedan Suzdržan 

Ad.3.  
Donosi se odluka o usvajanju zahtjeva  djelatnice M.K. o promjeni radnog mjesta zbog zdravstvenog 

stanja sa 3 glasa ZA i jedan Suzdržan. (jedan član udaljen sa sjednice zbog nepoštovanja reda i rada 
sjednice) 

Ad.4. 
Donose se Odluke po raspisanim natječajima za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:   

odgojitelj/ica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme-2 izvršitelja: sa I.L. i M.B.; 

odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2022. – 5 izvršitelja sa 

A.B., M.B., B.Š.Ć., M.V. i P.T; odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno vrijeme do 
povratka djelatnice s porodiljnog dopusta-1 izvršitelj sa P.J. 

Spremačica- na neodređeno puno radno vrijeme  - 1 izvršitelj R.B., spremačica – na određeno puno 

radno vrijeme do 30. lipnja 2022.- 1 izvršitelj- J.P., spremačica – na određeno nepuno radno vrijeme – 
1 izvršitelj- M.D. 

Ad.5. 

Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa vrtića za 2020/21. sa 4 glasa ZA 

Ad.6. 
Donosi se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za policu 

sistematskog pregleda za djelatnike DV Bili cvitak Sinj : Agram life osiguranje sa 4 glasa Za 

Ad.7.  
Usvaja se zahtjev djelatnice  S.R. za korištenje neplaćenog dopusta od 01.rujna do 30. studenog 2021. 

g- sa 4 glasa ZA 

Razmatrao se i prijedlog sindikalnog povjerenika Maje Barać  
 

Sjednica je završila u 19,41 h 

 

 
 

                                                                                 v.r.      Predsjednica Upravnog vijeća: 

Sandra Kovač Levantin  

 



DJEČJI VRTIĆ „BILI CVITAK“ SINJ 

Žankova glavica 3,21 230 SINJ 

Klasa:601-01/21-01/43 

Ur.broj:2175/09-21-01-1 

U Sinju, 30. rujna 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  43. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj održane 30. 
rujna  2021.g. s početkom u 17,30 h u Gradskoj vijećnici  redoslijedom predloženog i prihvaćenog 

proširenog dnevnog reda , prisustvom 5 članova doneseno je sljedeće: 

Ad.1. 
Usvaja se zapisnik sa 41.sjednice sa izmjenama i dopunama sa 5 glasova ZA 

Ad.2.  

Usvaja se zapisnik sa 42.sjednice sa izmjenama i dopunama sa 5 glasova ZA 

Ad.3.  

Usvajanje Plana i programa rada Dječjeg vrtića Bili cvitak sinj za 2021/22 pedagošku godinu 

povlači se s dnevnog reda radi potrebnih izmjena i dopuna. 
Ad.4. 

Usvojen je Kurikulum Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za 2021/22. pedagošku godinu sa 5 glasova ZA 

Ad.5. 
Donošenje odluke o imenovanju voditelja područnih odjela povlači se s dnevnog reda radi potrebnih 

dopuna. 

Ad.6. 
Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto :  

- stručni suradnik:pedagog – pripravnik , 1 izvršitelj/ica . Zapošljavanje će se financirati preko 

mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 
- odgojitelj predškolske djece-pripravnik, 2 izvršitelj/ice 

Ad.7.  

 Usvaja se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave sa 5 glasova ZA. 

 
Sjednica je završila u 19,00 h 

 

 
 

                                                                                      v.r.     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Sandra Kovač Levantin  

 
 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „BILI CVITAK“ SINJ 

Žankova glavica 3,21 230 SINJ 

Klasa:601-01/21-01/44 

Ur.broj:2175/09-21-01-1 

U Sinju,  07. listopada 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  44. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bili cvitak, Žankova glavica 3,21230 Sinj održane 07. 

listopada  2021.g. s početkom u 17,00 h održanoj elektroničkim putem (temeljem čl. 7., 8., 16., i 

18. Poslovnika)  uz suglasnost svih članova vijeća i  redoslijedom predloženog i prihvaćenog 

proširenog dnevnog reda , prisustvom 5 članova doneseno je sljedeće: 

 

Ad.1.  

 Usvaja se  Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za 2021./22. 

pedagošku godinu (sa dopunama) sa 5 glasova ZA. 

 
Ad.2. 

 Stavlja se izvan snage  Odluke o imenovanju odgovornih odgojitelja i pripadajućim 

naknadama iz 2011.g sa 1 glas PROTIV, 2 SUZDRŽANA i 2 glasa ZA. 

 

Glasovanje  i odluke donesene elektronskim putem, potvrđuju se na sljedećoj redovno j 

sjednici UV.  

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                  v.r. Predsjednica Upravnog vijeća: 
Sandra Kovač Levantin  

 
 

 

 

 

 

 


