
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR       

                                 S U P E T A R  

  

KLASA: 023-01/20-01/5 

URBROJ: 2104-10-01-20-0002 

Supetar,  9. listopada 2020. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 9. listopada 2020. godine. 

 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:  

 

1. Andrea Kaštelan, prof. pedagogije, predsjednica, 

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

3. Jadran Bašić, dipl. teolog i  

4. Amela Tolić, dipl. soc. radnica.   

 

Nenazočni članovi Upravnog vijeća:  

1. Stefanio Gyorek, mag. povijesti.   

 

  Ostali nazočni:  

 

1. Petar Matijašević, ravnatelj i  

2. Nera Marinelić, voditeljica računovodstva. 

 

 

Započeto u 14,00  sati.  

 

 

           Predsjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar je utvrdila da su na sjednici 

nazočni svi članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar te se mogu donositi 

pravovaljane odluke pa je, nakon toga, predložila slijedeći:  

 

 

DNEVNI  RED: 

 

1. Verifikacija zaključaka sa 1. - konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar, održane dana 14. kolovoza 2020.  godine, 

2. Imenovanje v.d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar,  

3. Sklapanje ugovora o radu s  v.d. ravnatelja,  

4. Donošenje odluke o raspisivanju Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Centra za 

socijalnu skrb Brač-Supetar,  

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

Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje siječanj-lipanj 

2020. godine,  

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

razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  

7. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine i  

8. Predstavka Pavla Jurina.  

 

Predsjednica je predložila je da se dnevni red nadopuni s još dvije točke i to:  

 

            1.     Prijedlog financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2021.– 2023. godine iz sredstva  

Proračuna  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i 

            2.    Obrazloženje Prijedloga financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2021—2023. 

godine iz sredstva  Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike      

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen je je jednoglasno usvojen slijedeći:   



DNEVNI RED: 

 

 

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

Brač-Supetar, održane dana 14. kolovoza 2020.  godine, 

2. Imenovanje v.d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar,  

3. Sklapanje ugovora o radu s  v.d. ravnatelja, 

4. Donošenje odluke o raspisivanju Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar,  

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

rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  

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

razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  

7. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine 

8. Prijedlog financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2021.– 2023. godine iz sredstva 

Proračuna  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 

9. Obrazloženje Prijedloga financijskog plana CZSS Brač-Supetar za razdoblje 2021—2023. godine iz 

sredstva  Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i 

10. Predstavka Pavla Jurina.       

 

Nakon provedene rasprave, odlučeno slijedeće:  

 

 

AD  1. 

 

Jednoglasno se verifikacija zaključci sa 1. - konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za 

socijalnu skrb Brač-Supetar, održane dana 14. kolovoza 2020.  godine, u predloženom tekstu bez 

primjedbi, i koji čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

AD 2. 

 

 

Sukladno zahtjevu ravnatelja CZSS Brač-Supetar i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike, Upravno vijeće CZSS Brač-Supetar donosi odluku o produljenju 

radnog odnosa u Centru  i o imenovanju Petra Matijaševića, dosadašnjeg ravnatelja Centra za socijalnu 

skrb Brač-Supetar za vršitelja dužnosti ravnatelja CZSS Brač-Supetar od 13. listopada 2020. godine do 

31. prosinca 2020. godine. 

 

AD 3. 

 

S dosadašnjim ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar zaključit će se ugovor o radu 

na odreĎeno vrijeme od 13. listopada 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine na radno mjesto v. d. 

ravnatelja Centa za socijalnu skrb Brač-Supetar.  

 

AD 4. 

 

Donosi se odluka o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za 

socijalnu skrb Brač-Supetar. Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama― i  u listu „Slobodna 

Dalmacija―.       

 

AD 5. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave,  jednoglasno se o prihvaća Izvještaj o 

izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  u tekstu koji je podnio 

ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

  

 

 

 



 

AD 6. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se o prihvaća  Izvještaj o 

izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije 

za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 

ove odluke.    

 

AD 7. 

 

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

prihvaćanju bilježaka uz Izvještaje o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava 

Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i sredstava Proračuna SDŽ 

za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio 

ove odluke.    

 

 

AD 8. 

 

Nakon obrazloženog prijedloga i provedene rasprave, jednoglasno se o donosi Financijski plan 

Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, 

obitelji i socijalne politike za razdoblje od 2021.-2023. godine,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i 

koji čini sastavni dio ove odluke.    

 

AD 9. 

 

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

prihvaćanju obrazloženja Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava 

Proračuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje od 2021.-2023. 

godine,  u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.    

 

 

AD 10. 

 

Nakon provedene rasprave po predstavci P. J., jednoglasno se prihvaća očitovanje ravnatelja 

Centra koje je uputio Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:  023-

01/20-01/6, URBROJ: 2104-10-01-20-0001 od 29. rujna 2020. godine. S obzirom na nezamislive objede 

koje su izrečene prema L. E. P., Upravno vijeće smatra potrebnim razgovarati s djelatnicom L. E. P. i 

ponuditi joj psihološku pomoć ukoliko ona na to pristane.   

 

 

Dovršeno u  15,00 sati.  

 

 

 

 

 

                Zapisničar:                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:  

 

                                                                               

____________________________                                                        ______  __________________________      

             Nera Marinelić                                                                             Andrea Kaštelan, prof. pedagogije 

 


