
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/16-01/8 

URBROJ: 2104-10-01-16-0002 

Supetar,  12. listopada  2016. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

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

odrţane 12. listopada 2016. godine. 

 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Andrea Kaštelan, prof. pedagogije, predsjednica 

2. Simonida Zlatar-Litović, uč. raz. nastave, zamjenica predsjednice 

3. Daria Gospodnetić, mag. eduk. hrv. i talij. jezika i knjiţevnosti, član i  

4. Luiza Kuzmanić,  član 

 

  Nenazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Ante Bjaţević, dipl. pravnik, član (opravdano)  

 

Ostali nazočni:  

 

1. Petar Matijašević, ravnatelj  

2. Katija Sinčić Pancirov, kao zapisničar 

 

Započeto u 13,15  sati.  

 

          Predsjednice Upravnog vijeća Andrea Kaštelan je utvrdila da je na sjednici nazočno više 

od 50% članova Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar te da se mogu donositi 

pravovaljane odluke pa je, nakon toga, predloţila slijedeći:  

 

 

DNEVNI  RED: 

 

1. Verifikacija zaključaka sa 3. sjednice  Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, odrţane dana 23. rujna  2016. godine,   

2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja  Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar te 

3. Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar.   

 

  

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen pa je, nakon provedene rasprave, 

odlučeno slijedeće:  

 

AD  1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci  sa 3. sjednice  Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb 

Brač-Supetar odrţane 23. rujna 2016. godine, bez primjedbi i koji čine sastavni dio ovog 

zapisnika.  

 



 

Nakon toga ravnatelj Petar Matijašević napušta sjednicu Upravnog vijeća.  

 

AD 2 

 

 

Ministrica nadleţna za poslove socijalne skrbi je donijela Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti za imenovanje  Petra Matijaševića, dipl. pravnika  iz Sutivana, Mala Kaleta 1,  

ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar,  KLASA: 550-06/16-04/48, URBROJ: 519-

06-2/7-16-2 od 4. listopada 2016. godine,  sukladno Odluci Upravnog vijeća Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar o izboru ravnatelja Centra, KLASA: 023-01/16-01/7, URBROJ: 2104-10-01-

16-0003 od 23. rujna 2016. godine.  

  

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća daje prijedlog  da se za ravnatelja 

Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar imenuje Petar Matijašević iz Sutivana, Mala kaleta 1. 

 

Za prijedlog su glasala 4 člana Vijeća, nitko nije bio protiv i nitko suzdrţan te je jednoglasno 

donesena odluka da se za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar imenuje Petar 

Matijašević iz Sutivana na razdoblje od 4 godine  počevši od 18. listopada 2016. godine do 18. 

listopada 2020. godine.  

 

Jednoglasno se utvrĎuje da će se s imenovanim ravnateljem sklopiti ugovor o radu za razdoblje 

od  4 godine  počevši od 18. listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. godine.  

 

 

AD 3. 

 

S obzirom da je Petar Matijašević imenovan ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, s njim je potrebno sklopiti ugovor o radu za razdoblje od  4 godine  počevši od 18. 

listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. godine.  

 

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća daje prijedlog  da se sa ravnateljem 

Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar sklopi ugovor o radu za razdoblje od  4 godine  počevši 

od 18. listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. godine.  

 

Za prijedlog su glasala 4 člana Vijeća, nitko nije bio protiv i nitko suzdrţan te je jednoglasno 

donesena odluka da se s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar sklopi ugovor o 

radu za razdoblje od  4 godine  počevši od 18. listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. 

godine.  

 

Jednoglasno se donosi odluka kojom se ovlašćuje predsjednica Upravnog vijeća da sa 

ravnateljem zaključi takav ugovor o radu.  

 

Dovršeno u  14,00 sati.  

 

 

 

                 Zapisničar:                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća:         

       Katija Sinčić Pancirov                                                       Andrea Kaštelan, prof. pedagogije  

 

 

_____________________________                                               __________________________      

  

 

 



 

 

 

SLUŢBENA ZABILJEŠKA 

 

 

 

Svi članovi Upravnog vijeća koji su bili nazočni na sjednici Upravnog vijeća verificirali su točku 

2. i 3. Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar odrţane 

dana 12. listopada 2016. godine.  

 

 

U Supetru, 12. listopada 2016. godine. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća:         

                                                                                                    Andrea Kaštelan, prof. pedagogije  

 

 

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                                      

 
 


