
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRA Č-SUPETAR       
                                S U P E T A R  
  
KLASA: 023-01/15-01/01 
URBROJ: 2104-10-01-15-0002 
Supetar,  27. ožujka  2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
sa  13. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 23. ožujka 2015. godine. 
 
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

1. Dijana Iveli ć-predsjednica, 
2. Mariana Ursi ć Arkovi ć-član,  
3. Sandra Dasenčić Eterović-član i    
4. Anica Butković-član. 

   
Nenazočni članovi Upravnog vijeća  
 

1. Morana Martini ć Dragan-zamjenica predsjednice Mariana Ursić Arkovi ć-član, opravdano 
 
Ostali nazočni:  
 

1. Petar Matijašević, ravnatelj  
 
 
Započeto u 10,30  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 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar, održane dana 24. prosinca 2014.  godine,  

2. Prijedlog Pravilnika o radu Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar,  
3. Kratko izvješće o radu CZSS Brač-Supetar za 2014. godinu,  
4. Prijedlog Programa rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2015. godinu,  
5. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  

MSPM za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  
6.  Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ 

za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  
7. Plan nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2015. godinu i  
8. Financijski plan CZSS Brač-Supetar za 2015. godinu iz sredstva MSPM.  

 
Ravnatelj je predložio da se dnevni red proširi s još jedno točkom i: to:  
 

- Utvrđivanje i donošenje Pročišćenog teksta Pravilika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
poslova u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar.  



 
Prijedlog ravnatelja je jednoglasno privaćen te je jednoglasno utvrđen slijedeći  
 
 

DNEVNI RED: 
 

             1.  Verifikacija zaključaka sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač- 
                  Supetar, održane dana 24. prosinca 2014.  godine,  
             2.  Prijedlog Pravilnika o radu Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar,  
             3.  Kratko izvješće o radu CZSS Brač-Supetar za 2014. godinu,  
             4.  Prijedlog Programa rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2015. godinu, 
             5.  Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna     
                  MSPM za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  
             6.  Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ   
                  za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  
             7.  Plan nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2015. godinu, 
             8.  Financijski plan CZSS Brač-Supetar za 2015. godinu iz sredstva MSPM  i  
             9. Utvrđivanje i donošenje Pročišćenog teksta Pravilika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar.  
 

 Nakon provedene rasprave odlučeno je slijedeće:  
 
 

AD 1. 
 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu 
skrb Brač-Supetar, održane dana 24. prosinca 2014.  godine, u predloženom tekstu, bez primjedbi, i 
koji čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

AD 2. 
 

Jednoglasno se donosi Pravilnik o radu Centra za socijalnu skrb Bra č-Supetar, u tekstu koji 
je podnio ravnatelja Centra i  koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Pravilnik o radu je potrebno uputiti Ministarstvu s ocijalne politike i mladih radi dobivanja 
prethodne suglasnosti.  
 

 
AD 3.  

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

2014. godinu,  koje je predložio ravnatelj Centra, i koje čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 
 

AD 4. 
 

Jednoglasno se donosi Program rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2015. 
godinu, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra, i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 
AD 5.  

 
Jednoglasno se o prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna  MSPM za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  u tekstu koji je podnio 
ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    
 



 
AD 6. 

 
Jednoglasno se o prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,  u 
tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

 
 

AD 7. 
 

    Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava 
Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih za 2015. godinu, u tekstu koji je podnio ravnatelj 
Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

 
 

AD 8. 
 
                Jednoglasno se donosi Plan nabave Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava 
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije  za 2015. godinu,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra 
i koji čini sastavni dio ove odluke.    
 
 

AD 9. 
 

     Jednoglasno se utvrđuje i donosi Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, u tekstu koji je podnio ravnatelj 
Centra i koji čini sastavni dio ove odluke. 

 
            
                
 
 
 
 
                    Zapisničar:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća         
                Anica Butković                                                                         Dijana Ivelić  
 
 
_____________________________                                           ________________________      


