
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                             S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/16-01/6 

URBROJ: 2104-10-01-16-0002 

Supetar,  19. kolovoza  2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar 

održane 19. kolovoza 2016.  godine. 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Andrea Kaštelan,  predsjednica, 

2. Simonida Zlatar – Litović, zamjenica predsjednice, 

3. Daria Gospodnetić,  član i 

4. Luiza Kuzmanić, član. 

   

Nije nazočan:  

 

1. Ante Bjažević, član (opravdano) 

 

Ostali nazočni:  

 

1. Petar Matijašević, ravnatelj i  

2. Nera Marinelić, voditeljica računovodstva.  

 

 

Započeto u 10,00  sati.  

 

 

          Predsjednica Upravnog vijeća, Andrea Kaštelan 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 zaključaka sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar, održane dana 22. srpnja   2016.  godine,  

2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar, 

3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar  iz 

sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih za  razdoblje od  1. siječnja 

do 30. lipnja 2016. godine,  

4. Prijedlog financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu iz 

sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih,  

5. Izvještaj o  izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za  razdoblje od  1. siječnja do 30. 

lipnja  2016. godine,  

6. I. izmjene i dopune financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. 

godinu iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije i  

7. I. izmjene i dopune Plana nabave Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu 

iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije.  



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

slijedeće:  

 

AD 1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb 

Brač-Supetar, održane dana 22. srpnja 2016. godine, uz nadopunu, a po prijedlogu Andree 

Kaštelan,  da se u zapisnik unese i rasprava koja je uslijedila nakon izbora predsjednice i zamjenice 

predsjednice Upravnog vijeća.  

U nastavku sjednice, ravnatelj je ukratko upoznao članove Vijeća sa organizacijom rada 

Centra te iznio kratku statistiku broja predmeta i korisnika u Centru. Prihvaćen je prijedlog Ante 

Bjaževića da se produbi i proširi suradnja Centra sa lokalnom zajednicom, udrugama koje djeluju 

na Braču i izvan Brača, Crvenim križem, Općinama na Braču te gradom Supetrom, kao i da se 

radnici Centra što više organiziraju da se približe korisnicima.  

 

 

AD 2. 

 

Sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar jednoglasno se donosi Odluka o raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar.  

Natječaj će se objaviti u listu  „Narodne novine“ i listu: „Slobodna Dalmacija“ te na WEB 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

 

 

AD 3. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donosi Odluka o 

prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna Ministarstva socijalne politike i mladih za  razdoblje od  1. siječnja do 30. 

lipnja 2016. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

AD 4. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donosi Financijski 

plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu iz sredstava Proračuna Ministarstva 

socijalne politike i mladih, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika.   

 

 

AD 5. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donosi Odluka o 

prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz 

sredstava iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za  razdoblje od  1. siječnja do 30. 

lipnja  2016. godine, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

AD 6. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donose I. izmjene i 

dopune Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu iz sredstava 

Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koje čine 

sastavni dio ovog zapisnika.   

 



 

AD 7. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donose  I. izmjene i 

dopune Plana nabave Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 20126. godinu iz sredstava 

Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

 

 

Dovršeno u 11,00 sati.  

 

 

 

 

 

                     Zapisničar:                                                            Predsjednica Upravnog vijeća:  

 Petar Matijašević, dipl. pravnik                                          Andrea Kaštelan, prof. pedagogije                                                                                                                                                 

 

 

_____________________________                                       ______________________________      

 

 

 

 

 

 


