
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRA Č-SUPETAR       
                                S U P E T A R  
 
KLASA: 023-01/13-01/08 
URBROJ: 2104-10-01-13-0002 
Supetar,  13. studenoga  2013. 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa   7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 13. studenoga 2013. godine. 
 
 
 
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

1. Dijana Iveli ć-predsjednica, 
2. Sandra Dasenčić-član,   
3. Anica Butković-član. 

 
Nenazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

1. Morana Martini ć Dragan-zamjenica predsjednice (opravdano) i 
2. Marijana Ursi ć Arkovi ć-član (opravdano) 
 

 
Ostali nazočni:  
 

1. Petar Matijašević, ravnatelj  
 
 
Započeto u 12, 20 sati.  

 
 
          Predsjednica Upravnog vijeća Dijana Ivelić je utvrdila da jena sjednici nazočno više od 
50% članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke pa je, nakon toga, 
predložila slijedeći:  
 
 

DNEVNI  RED: 
 

 
1.  Verifikacija zaklju čaka sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar, održane dana 16. srpnja 2013.  godine,  
 
          2.  Prijedlog izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar iz sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih za  razdoblje od  01. 
siječnja – 30. rujna 2013. godine,  
 
          3. Prijedlog izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar  iz sredstava  Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 1. siječnja – 30. 
rujna  2013. godine.  



 
          4.  Prijedlog Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 
2014. do 2016. godine iz sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih,  
 
          5.  Prijedlog Financijskog plana rashoda Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za nabavu 
nefinancijske imovine za razdoblje 2014. do 2016. godine-tablice NFI-Ministarstva socijalne 
politike i mladih,  
 
          6.  Prijedlog financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 
2014.  do 2016. godine iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije i  
 
          7.  Tekuća problematika.  
 
 

Prijedlog predsjednice je jednoglasno usvojen pa je, nakon provedene rasprave odlučeno 
slijedeće:  
 
 

AD 1. 
 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb 
Brač-Supetar, održane dana 16. srpnja 2013.  godine,  u predloženom tekstu, bez primjedbi, i 
koji čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 
AD 2.  

 
 Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanjuIzvještaja o izvršenju Financijskog plana 
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i 
mladih za  razdoblje od  01. siječnja – 30. rujna 2013. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj 
Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika,   
 
 

AD 3. 
 

Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanjuIzvještaja o izvršenju Financijskog plana 
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za  
razdoblje od  01. siječnja – 30. rujna 2013. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji 
čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

AD 4. 
 

Jednoglasno se donosi odluka o donošenju Prijedloga financijskog plana Centra za 
socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 2014. do 2016. godine iz sredstava Proračuna 
Ministarstva socijalne politike i mladih i Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 
razdoblje od 2014.-2016. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 
 

AD 5. 
 

Jednoglasno se donosi odluka o donošenju Prijedloga financijskog plana rashoda Centra 
za socijalnu skrb Brač-Supetar za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2014. do 2016. 
godine-tablice NFI-Ministarstva socijalne politike i mladih, u tekstu koji je podnio ravnatelj 
centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  



 
 
 

AD 6. 
 

Jednoglasno se donosi odluka o donošenju Prijedloga financijskog plana Centra za 
socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Financijski plan za 2014. 
godinui Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2014. godinu iz sredstava Proračuna 
Splitsko-dalmatinske županije, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 
 

AD 7. 
 

Ravnatelj je obavijestio Upravo vijeće da je na raspisani natječaj upražnjeno mjesto 
blagajnika-likvidatora na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena izabrana 
Luiza Kuzmanić iz Supetra.  
 

Nadalje, ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o problematici računalne 
opreme. Izvjestio ih je da postoji problem sa dva računala te da bi trebalo nabaviti dva nova za 
koja se u Ministarstvu    ne mogu osigurati sredstva pa sada to predstavlja problem u radu 
stručnih radnika.  
 
 
 
 Dovršeno u 13,30 sati.  
 
 
 
 
 
                    Zapisničar:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća         
Anica Butković                                                                         Dijana Ivelić  
 
 
_____________________________                                           ________________________      
 


