
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/16-01/9 

URBROJ: 2104-10-01-16-0002 

Supetar,  27.  prosinca  2016. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa   5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar. 

održane 27. prosinca  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 književnosti, član i  

4. Luiza Kuzmanić,  član 

 

  Nenazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

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

 

Ostali nazočni:  

 

1. Petar Matijašević, ravnatelj  

 

Započeto u 10,00  sati.  

 

          Predsjednica 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, predložila sljedeći:  

 

 

DNEVNI  RED: 

 

1. Verifikacija zaključaka sa 4.  sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, održane dana 12. listopada 2016.  godine,  

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana proračuna CZSS Brač-Supetar iz sredstava 

Proračuna  MDOMSP za razdoblje od siječnja-rujna 2016. godine,  

3. Prijedlog financijskog Plana  CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  MDOMSP 

za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Obrazloženje Prijedloga financijskog Plana 

CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  MDOMSP za razdoblje od 2017. do 2019. 

godine, 

4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna 

SDŽ za razdoblje od siječnja-rujna 2016. godine,  

5. Prijedlog Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 

razdoblje od 2017.  do 2019. godine i Obrazloženje Prijedloga financijskog Plana 

CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  SDŽ za 2017. godinu, 

6. II. izmjene i dopune Financijskog plana CZSS Brač-Supetar za 2016. godinu iz 

sredstava Proračuna SDŽ,  

7. Prijedlog odluke o minimalnim standardima decentraliziranih funkcija socijalne skrbi 

za 2017. godinu te 



8. Izvješće o provedenom upravnom i stručnom nadzoru u Centru za socijalnu skrb 

Brač-Supetar provedenom u razdoblju od 27. rujna do 30. rujna 2016. godine.  

 

  

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

odlučeno sljedeće:  

 

AD  1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci  sa 4. sjednice  Upravnog vijeća Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar održane 12. listopada 2016. godine, bez primjedbi i koji čine sastavni dio 

ovog zapisnika.  

 

 

AD 2 

 

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

prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračuna CZSS Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna  MDOMSP za razdoblje od siječnja-rujna 2016. godine, u tekstu koji je 

podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

AD. 3. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donosi Financijski 

plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 2017. do 2019. godine iz sredstava 

Proračuna MDOMSP, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se usvaja 

Obrazloženje Prijedloga financijskog Plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  

MDOMSP za razdoblje od 2017. do 2019. 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 Odluka o 

prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračuna CZSS Brač-Supetar iz 

sredstava Proračuna  SDŽ za razdoblje od siječnja-rujna 2016. godine,  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 Financijski 

plan Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za razdoblje od 2017.  do 2019. godine iz sredstava 

Proračuna SDŽ, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se usvaja 

Obrazloženje Prijedloga financijskog Plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna  SDŽ  

za  2017. godinu, 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 II. izmjene i 

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

Proračuna SDŽ, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koje čine sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

AD. 7. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave jednoglasno se donosi Prijedlog 

odluke o minimalnim standardima decentraliziranih funkcija socijalne skrbi za 2017. godinu u 

predloženom tekstu i koja čini sastavni dio ovog zapisnika.  

 

 

AD. 8. 

 

Ravnatelj je obrazložio Izvješće o provedenom upravnom i stručnom nadzoru u Centru 

za socijalnu skrb Brač-Supetar. Upoznao je članove Upravnog vijeća da su se o izvješću očitovali 

svi stručni radnici te da je izvješće djelomično raspravilo i Stručno vijeće, osim dijela obiteljsko 

pravne zaštite.  

 

Nakon provedene rasprave po Izvješću o provedenom upravnom i stručnom nadzoru u 

Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar provedenom u razdoblju od 27. rujna do 30. rujna 2016. 

godine, Upravno vijeće je obvezalo ravnatelja i sve stručne radnike da postupaju sukladno 

nalazu i mjerama iz Izvješće te da otklone sve uočene nedostatke. Posebno su se osvrnuli na rad 

tima za brak i obitelj te je zadužen ravnatelj da razgovara sa psihologinjom kako bi se otklonili 

nedostaci u radu i kako se isti više ne bi ponavljali.  

 

  

 

Dovršeno u  11, 30 sati.  

 

 

 

 

 

 

                     Zapisničar:                                                            Predsjednica Upravnog vijeća:  

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

 

 

 

_____________________________                                       ______________________________      

 

 

 

 

 

 

 
 


