
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/20-01/1 

URBROJ: 2104-10-01-20-0002 

Supetar,  1. travnja  2020. 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  17.  sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, 

održane 1. travnja 2020. godine. 

 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Andrea Kaštelan, prof. pedagogije, predsjednica, 

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

3. Stefanio Gyorek, mag. povijesti, 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 13,00  sati.  

 

Radi poznate situacije  oko COVID-a 19 i nemogućnosti održavanja sjednice na način da 

fizički i neposredno sudjeluju članovi Upravnog vijeća na sjednici, 17. sjednica Upravnog vijeća 

Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar se održala putem telefonskog odnosno internetskog 

pristupa. Materijali za sjednicu su članovima Upravnog vijeća na vrijeme dostavljeni u pisanom 

obliku putem pošte.   

 

          Predsjednica Upravnog vijeća Andrea Kaštelan je utvrdila da je sjednici pristupilo 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 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar, održane dana 23. prosinca 2019.  godine, 

2. Kratko izvješće o radu CZSS Brač-Supetar za 2019. godinu,  

3. Program rada CZSS Brač-Supetar za 2020. godinu,  

4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe,  

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

MDOMSP za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine,  

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

SDŽ za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine,  



7. Usvojen Financijski plan dostavljen od MDOMSP za rashode koje  financira SDŽ po 

aktivnostima i izvorima financiranja  za 2020. godinu,  

8. Usvojen Financijski plan dostavljen od MDOMSP po aktivnostima i izvorima 

financiranja  za 2020. godinu i  

9. Plan nabave materijalnih i financijskih rashoda iz Proračuna SDŽ za 2020. godinu.  

 

 

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

odlučeno sljedeće:  

 

AD  1. 

 

Jednoglasno se verificiraju zaključci  sa 16. sjednice  Upravnog vijeća Centra za 

socijalnu skrb Brač-Supetar, održane dana 23. prosinca 2020. 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 

prihvaćanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2019. godinu, 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 Program 

rada CZSS Brač-Supetar za 2020. godinu, u predloženom tekstu.  

 

AD 4. 

 

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

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanju povjerljive osobe  u CZSS Brač-Supetar, KLASA: 011-01/20-01/1, URBROJ: 2104-

10-01-20-0001, kojega je donio ravnatelj Centra dana 3. ožujka 2020. godine 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 CZSS Brač-Supetar iz sredstava 

Proračuna  MDOMSP za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 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 donosi Odluka o 

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

Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 

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

 

AD 7. 

 

Jednoglasno se prima na znanje Usvojeni Financijski plan dostavljen od MDOMSP za 

rashode koje financira SDŽ po aktivnostima i izvorima financiranja za 2020. godinu, koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 



AD 8. 

 

Jednoglasno se prima na znanje Usvojeni Financijski plan dostavljen od MDOMSP po 

aktivnostima i izvorima financiranja za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

AD 9. 

 

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

donošenju Plana nabave materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb Brač-

Supetar iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, u tekstu koji je podnio 

ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 

 

 Dovršeno u  13,40 sati.  

 

 

 

 

 

 

                   Zapisničar:                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:  

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

 

 

 

_____________________________                                       ______________________________      


