
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/19-01/6 

URBROJ: 2104-10-01-19-0002 

Supetar,  23. prosinca 2019. 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  16 . sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar. 

održane 23. prosinca 2019. godine. 

 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Andrea Kaštelan, prof. pedagogije, predsjednica, 

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

3. Luiza Kuzmanić,  član. 

 

  Nenazočni članovi Upravnog vijeća:  

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

2. Daria Gospodnetić, mag. eduk. hrv. i talij. jezika i književnosti, član (opravdano). 

 

Ostali nazočni:  

 

1. Petar Matijašević, ravnatelj i  

2. Nera Marinelić, voditeljica računovodstva. 

 

Započeto u 15,00  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 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, održane dana 10. rujna 2019.  godine,  

2. Prijedlog financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2020.-2022. godine iz 

sredstava Proračuna MDOMSP,  

3. Obrazloženje Prijedloga financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2020.-

2022. godine iz sredstava Proračuna MDOMSP,  

4. Prijedlog plana rashoda CZSS Brač-Supetar za nabavu nefinancijske imovine za 

razdoblje 2020.-2022. godinu-Tablica „NFI“ iz sredstava Proračuna MDOMSP,  

5. Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu iz sredstava Proračuna SDŽ i  

6. I. Rebalans financijskog plana CZSS Brač-Supetar za 2019. godinu iz sredstava 

Proračuna SDŽ. 

 

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

odlučeno sljedeće:  

 

 



AD  1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci  sa 15. sjednice  Upravnog vijeća Centra za 

socijalnu skrb Brač-Supetar održane dana 10. rujna 2019. godine, u predloženom tekstu bez 

primjedbi i koji čine sastavni dio ovog zapisnika.  

 

AD 2.  

 

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

donošenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje od 2020.-2022. godine iz 

sredstava Proračuna MDOMSP, 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 

prihvaćanju Obrazloženje financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje od 2020.-2022. 

godine iz sredstava Proračuna MDOMSP,  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 

donošenju Plana rashoda CZSS Brač-Supetar za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 

2020.-2022. godinu-Tablica „NFI“ iz sredstava Proračuna MDOMSP, 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 

donošenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar za 2020. godinu iz sredstava Proračuna SDŽ, 

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

 

 

Članak 6. 

 

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

donošenju I. izmjene Financijskog plana CZSS Brač-Supetar za 2019. godinu iz sredstava 

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

 

 

 Dovršeno u  16,00 sati.  

 

 

 

 

 

 

                   Zapisničar:                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:  

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

 

 

 

_____________________________                                       ______________________________      


