
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/17-01/1 

URBROJ: 2104-10-01-17-0002 

Supetar,  20. travnja  2017. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  6 . sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar. 

održane 20. travnja  2017. 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).  

 

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 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 5.  sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, održane dana 27. prosinca 2016.  godine, 

2. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

roba, radova i usluga u CZSS Brač-Supetar,  

3. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o zabrani korištenja sredstava ovisnosti i 

testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu u CZSS 

Brač-Supetar, 

4. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu,  

5. Prijedlog Programa rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2017. godinu,  

6. Izvještaj Proračuna,  proračunskih i izvanproračunskih sredstava korisnika za 2016. 

godinu-referentna stranica,  

7. Bruto bilanca Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu,  

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

Proračuna  MDOMSP za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine,  

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

SDŽ za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine,  

10. Prijedlog Plana nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ  za 2017. 

godinu i 

11. Razno 



  

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

odlučeno sljedeće:  

 

AD  1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci  sa 5. sjednice  Upravnog vijeća Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar održane 27. prosinca 2016. godine, bez primjedbi, i koji čine sastavni dio 

ovog zapisnika.  

 

AD 2. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprav,e jednoglasno se donosi Odluka o 

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, 

radova i usluga u CZSS Brač-Supetar, 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 Odluka o 

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o zabrani korištenja sredstava ovisnosti i testiranju 

na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu u CZSS Brač-Supetar, 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 

usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2016. godinu, 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 Programa 

rada Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2017. godinu, u tekstu koji je podnio ravnatelj 

Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

AD 6. i 7. 

 

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

prihvaćanju Izvještaja Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih sredstava korisnika za 

2016. godinu sa Bruto bilancom, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 

ovog zapisnika.  

  

 

AD 8. 

 

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 do prosinca 2016. godine, u tekstu koji 

je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

 



AD 9. 

 

 

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 do prosinca 2016. godine,  u tekstu koji je 

podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

AD 10. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se donosi Plana 

nabave 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 11. 

 

- Predsjednica Upravnog vijeća je obavijestila članove Vijeće o inicijativi Udruge bijeli 

krug iz Splita o mogućnosti ostvarivanja suradnje sa Centrom za socijalnu skrb Brač-

Supetar na planu uvoĎenja SOS telefona te pružanja podrške žrtvama i počiniteljima 

obiteljskog nasilja. Ravnatelj je obavijestio članove Vijeća da je stupio u Kontakt sa 

Udrugom bijeli krug i da će se nastaviti razgovori o realizaciji projekta.  

 

- Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da se pred Sudom u Zagrebu vodi 

postupak radi naknade štete Nikolini Mogić, zbog zadobivene ozlijede u trajektnoj luci u 

Splitu prilikom dolaska radnice na posao. 

 

- TakoĎer, ravnatelj je obavijestio članove Vijeća da je u tijeku natječaj za zapošljavanje 

socijalnog radnika, a radi popunjena slobodnog radnog mjesta.  

 

 

  

 

Dovršeno u  11, 15 sati.  

 

 

 

 

 

 

                     Zapisničar:                                                            Predsjednica Upravnog vijeća:  

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

 

 

 

_____________________________                                       ______________________________      


