
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRA Č-SUPETAR       
                                S U P E T A R  
 
KLASA: 023-01/15-01/07 
URBROJ: 2104-10-01-15-0002 
Supetar,  22. srpnja 2015. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa  14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 22. srpnja 2015. godine. 
 
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
 

1. Dijana Iveli ć-predsjednica, 
2. Morana Martini ćDragan, zamjenica predsjednice i 
3. Sandra Dasenčić Eterović-član 

   
Nenazočni članovi Upravnog vijeća  
 

1. Mariana Ursi ć Arkovi ć-član, opravdano i  
2. Anica Butković - opravdano 

 
Ostali nazočni:  
 

1. Petar Matijašević, ravnatelj  
 
 
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 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-
Supetar, održane dana 23. ožujka 2015.  godine,  

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  
MSPM za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine,  

3.  Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ 
za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine,  

4. I. rebalans Plana nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2015. godinu 
i  

5. Prijedlog plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje od 2016, 2017. i 
2018. godine – obrazac NFI.  

 
 

 Nakon provedene rasprave odlučeno je slijedeće:  
 
 



AD 1. 
 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu 
skrb Brač-Supetar, održane dana 23. ožujka 2015. godine, u predloženom tekstu, bez primjedbi, i 
koji čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

AD 2. 
 

Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz 
sredstava Proračuna  MSPM za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine,  u tekstu koji je podnio 
ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    
 

 
AD 3. 

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

sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine,  u 
tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

 
 

AD 4. 
 

Jednoglasno se donosi I. rebalans Plana nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna 
SDŽ za 2015. godinu, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

 
 

AD 5. 
 

Jednoglasno se donosi Plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje od 2016, 
2017. i 2018. godine – obrazac NFI,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 
ove odluke.    
 
 
 

Na kraju sjednice ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da je Ministarstvo soc. 
politike i mladih dalo suglasnost na pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji 
poslova te Pravilnik o radu Centra, a koje je donijelo Upravno vijeće centra.  

 
 

            
                
 
 
 
                     Zapisničar:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća         
               Petar Matijašević                                                                          Dijana Ivelić  
 
 


