
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRA Č-SUPETAR       
                                S U P E T A R  
 
KLASA: 023-01/14-01/01 
URBROJ: 2104-10-01-14-0002 
Supetar,  19. ožujka  2013. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa   9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 19. ožujka 2014. godine. 
 
 
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

1. Dijana Iveli ć-predsjednica, 
2. Morana Martini ć Dragan-zamjenica predsjednice,  
3. Sandra Dasenčić Eterović-član i    
4. Anica Butković-član. 

 
Nenazočni članovi Upravnog vijeća  
 

1. Mariana Ursi ć Arkovi ć-član, opravdano 
 
Ostali nazočni:  
 

1. Petar Matijašević, ravnatelj i  
2. Nera Marineli ć, voditelj računovodstva, ujedno kao i zapisničar.   
 
 
Započeto u 9,00  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 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, održane dana 23. prosinca 2013.  godine,  
2.    Kratko izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2013. godinu,  
3.    Program rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2014. godinu,  
4.    Davanje prethodne suglasnost na Pravilnik o pravu na pristup informacijama, 
5.    Financijski izvještaji:  

a) Izvještaj o prihodima i rashodima te izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb 
Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od  1. 
siječnja do 31. prosinca  2013. godine,  

b) Izvještaj o prihodima i rashodima te izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb 
Brač-Supetar  iz sredstava Proračuna  Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje 
od  1. siječnja do 31. prosinca  2013. godine,  



6.     Financijski plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstva Proračuna Ministarstva 
socijalne politike i mladih za 2014. godinu - materijalni i financijski rashodi te naknade 
građanima i kućanstvima ne temelju osiguranja i druge naknade,  

7.     Odluka o kriterijima, mjerilima i na činu financiranja centara za socijalnu skrb u Splitsko-
dalmatinskoj županiji i pomoći za stanovanje korisnika koji se griju na drva u SDŽ u 2014. 
godini i donošenje Financijskog  plan Centra za socijalnu skrb Bra č-Supetar iz sredstva 
Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije  za 2014. godinu te 

8.     Predstavka socijalne radnice Jasne Soljačić.  
 
 

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

AD 1. 
 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb 
Brač-Supetar, održane dana 23. prosinca 2013.  godine,  u predloženom tekstu, bez primjedbi, i koji 
čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 
AD 2.  

 
Jednoglasno se prihvaća izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2013. 

godinu, zajedno sa dodatkom na izvješće u tekstu koji je predložio ravnatelj, i koji čine sastavni 
dio ovog zapisnika.  
 
 

AD 3. 
 

Jednoglasno se donosi Program rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2014. 
godinu, u tekstu koji je predložio ravnatelj, i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 
AD 4.  

 
Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnost na Pravilnik o pravu na 

pristup informacijama,  kojega je donio ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 19. 
ožujka 2014. godine, bez primjedbi, i koja čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 
AD. 5. 

 
      Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju:  
 

a) Izvještaja o prihodima i rashodima te izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu 
skrb Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od  
1. siječnja do 31. prosinca  2013. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

b) Izvještaja o prihodima i rashodima te izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu 
skrb Brač-Supetar  iz sredstava Proračuna  Ministarstva socijalne politike i mladih za 
razdoblje od  1. siječnja do 31. prosinca  2013. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj 
Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 
 



AD 6. 
 

Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za socijalnu skrb Bra č-Supetar iz sredstva 
Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih za 2014. godinu - materijalni i financijski rashodi te 
naknade građanima i kućanstvima ne temelju osiguranja i druge naknade, u tekstu koji je podnio 
ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
 

AD 7. 
 

Prima se na znanje  Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu 
skrb u Splitsko-dalmatinskoj županiji i pomoći za stanovanje korisnika koji se griju na drva u SDŽ u 
2014. godini te se jednoglasno donosi Financijski  plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstva 
Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 

AD 8. 
 
Upravno vijeće je raspravljalo o predstavci Jasne Soljačić, socijalne radnice u Centru te je 
nakon rasprave zaključilo:  
 

- da je ravnatelj Centra  sa svakim radnikom u Centru u ime poslodavca zaključio ugovor o radu u 
kojemu  su utvrđena prava i obveze ugovornih strana, između ostalog  i  poslovi koji radnik mora 
obavljati,  

- da je svaki ugovor o radu strogo osobni i da ga zaklju čuje osobno radnik sa poslodavcem,  
- da  je  provođenje  ugovora isključivo u nadležan  ravnatelja i radnika  koji je takav ugovor  

zaključio, a to znači da drugi radnici nisu ovlašteni raspravljati o izvršavanju  ugovora i radnih 
obveza drugih radnika. To naprosto znači da svaki radnik i poslodavac mog raspravljati o 
konkretnom ugovoru koji su individualno zaključili,  

- da su ugovori o radu zaključeni temeljem pozitivnih pravnih propisa te da u svakom ugovoru o 
radu stoji ugovorna obveza da će „ radnik obavljati i druge poslove po nalogu ravnatelja“,  

- da je  ravnatelj temeljem ovlaštenja koje mu po zakonu pripada  dana  1. srpnja 2013. godine, a 
po pribavljenom mišljenju Stručnog vijeća donio  Privremenu odluku o organizaciji rada u CZSS 
Brač-Supetar,  praktično o podjeli terena i osnovao stručne timove.  
Nadalje,  Upravno vijeće smatra da je, u kontekstu situacije u Centru, Privremena odluka o 

organizaciji rada u CZSS Brač-Supetar primjerena.  
 
Slijedom iznijetog nitko u Centru osim ravnatelja  nije ovlašten  raspravljati o normi psihologinje 

niti o normi bilo kojeg drugog radnika.  
 
Odluka o privremenoj  organizaciji rada u  CZSS Brač-Supetar je privremena odluka i 
Ministrica 

socijalne politike i mladih će ubrzo donijeti Pravilnik o minimalnim uvjetima pr ostora, opreme i broja 
potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice koji je sada na javnoj raspravi. 
Nakon toga će ravnatelj, a nakon pribavljenog mišljenja stručnih i drugih radnika Centra, izraditi 
Prijedlog pravilnika o sistematizaciji kojeg će predložiti Upravnom vijeću.  Upravno vijeće će na prijedlog 
ravnatelja donijeti Pravilnik o sistematizaciji Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar koji podliježe 
dobivanju suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih. Nakon dobivene suglasnosti i stupanja na 
snagu Pravilnika,  ravnatelj će sa svakim radnikom zaključiti novi ugovor o radu sa izmijenjenim 
okolnostima. 
 

Ono što posebno zabrinjava Upravno vijeće Centra je to što  su među nekim radnicima dugo 
vremena narušeni  međuljudski odnosi  te se ne biraju sredstva  za dezavuiranje drugih, a što unosi vrlo 
lošu atmosferu   na cijeli kolektiv,  do potpunog  iscrpljivanja. A ravnatelj je u nekoliko navrata iz rekao i 
pismena upozorenja što baš  i nije ni laka ni popularna mjera.  

 
Radi toga Upravno  vijeće apelira na sve radnike u Centru da preispitaju svoje ukupno ponašanje 

te da razmisle o tome ima li svatko od njih mana i ima li savršenih i nepogrešivih te da nakon toga, svatko 



na svoj način,  doprinese izgradnji boljih međuljudskih i kolegijalnih odnosa i stručnog rada u Centru, a 
sve u interesu korisnika,  što je i prvenstvena zadaća Centra.    

Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da ima i objektivnih poteškoća u radu , da je dodatno 
iscrpljen ovakvim odnosima  da će u vrlo skoro vrijeme otići u Ministarstvo i raspraviti o ovoj 
problematici, što je već sa Ministarstvom i dogovorio, a u tome  u potpunost  ima podršku ovog Upravnog 
vijeća.  
 

S ovim stavom Upravnog vijeća će se pisano upoznati socijalna radnica Jasna Soljačić.  
 
 

 
 
 
 
 
 
                    Zapisničar:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća         
                Nera Marinelić                                                                         Dijana Ivelić  
 


