
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRA Č-SUPETAR       
                             S U P E T A R  
 
KLASA: 023-01/13-01/14 
URBROJ: 2104-10-01-13-0002 
Supetar,  23.  prosinca   2013. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa   8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 23. prosinca 2013. godine. 
 
 
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

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

 
Nisu nazočni:  
 

1. Morana Martini ć Dragan-zamjenica predsjednice i  
2. Mariana Ursi ć Arkovi ć-član. 

 
Ostali nazočni:  
 

1. Petar Matijašević, ravnatelj i  
2. Nera Marineli ć, voditelj računovodstva, ujedno kao i zapisničar.   
 
 
Započeto u 10,00  sati.  

 
 
          Predsjednica Upravnog vijeća Dijana Ivelić je utvrdila da je na 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 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar, održane dana 13.  studenoga  2013.  godine,  
 

2. Prijedlog II. Rebalansa proračuna Centra iz sredstava SDŽ-realizacija proračuna od 1. 
siječnja 2013. do 22. studenoga 2013. godine, 
 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave Centra za materijalne i financijske rashode 
koji se financiraju iz Proračuna SDŽ za 2013. godinu, 
 

4. Objava I. i  II. Izmjene i dopune Plana nabave Centra Upravi za sustav javne nabave i  
 

5. Tekuća problematika.  
 



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

slijedeće:  
 

AD 1. 
 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu 
skrb Brač-Supetar, održane dana 13.  studenoga 2013. godine, bez primjedbi, i koji čine sastavni 
dio ovog zapisnika. 

 
AD 2.  

 
Jednoglasno se donosi II. Rebalans proračuna Centra iz sredstava SDŽ-realizacija 

proračuna od 1. siječnja 2013. do 22. studenoga 2013. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj, i 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 
 

AD 3. 
 

Jednoglasno se donosi II. Izmjena i dopuna Plana nabave Centra za materijalne i 
financijske rashode koji se financiraju iz Proračuna SDŽ za 2013. godinu, u tekstu koji je 
podnio ravnatelj, i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 
AD 4.  

 
Jednoglasno se donosi odluka o objavi I. I II. Izmjene i dopune Plana nabave Centra iz 

sredstava SDŽ  Upravi za sustav javne nabave.  
 

AD 5 
 

Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća o predstavci koja je upućena 
Ministarstvu socijalne politike i mladih, a koja se odnosi na navodnu protuzakonitost jer da 
Jasna Soljačić nije stručna za obavljanje poslova socijalnog radnika. Ravnatelj je upoznao 
članove Vijeća sa očitovanjem koji je uputio Ministarstvu socijalne politike i mladih na 
predmetnu postavku. Upravno vijeće se složilo u potpunosti s očitovanjem ravnatelja.  

 
 
 
Dovršeno u 11,00 sati.  
 
 
 
 
 
                    Zapisničar:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća         
                Nera Marinelić                                                                         Dijana Ivelić  
 
 
_____________________________                                           ________________________      
 


