
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:     023-01/21-01/2 

URBROJ:  2137-27-06-04-21-2 

Koprivnica,   12. veljače 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

S trideset devete sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, 

Koprivnica  održane dana 12. veljače 2021. godine s početkom u 14,30 sati u prostorijama Centra 

 

PRISUTNI: 

1. Dražen Fučkar, predsjednik, predstavnik osnivača 

2. Mihaela Kovačić, zamjenica predsjednika,  predstavnica osnivača 

3. Saša Cestar, član, predstavnik osnivača 

4. Suzana Dužević, član, predstavnik radnika 

 

ODSUTNI: 

1. Vedran Oršoš, član, predstavnik roditelja/skrbnika korisnika usluga 

 

Sjednici prisustvuje i ravnatelj g. Mladen Fajdetić i Snježana Kramarić, predsjednica  

Stručnog vijeća . 

 

Utvrđeno je da na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te se predlaže slijedeći 

dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća 

2. Ocjenjivanje rada ravnatelja 

3. Financijsko izvješće za 2020. godinu 

4. Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje 

5. Informacije o radu Ustanove 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad. 1. 

Na Zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi. Jednoglasno je usvojen i potpisan 

od strane predsjednika Upravnog vijeća. 

 

 

  



Ad. 2. 

G. Dražen Fučkar informira  prisutne da je dana 08.12.2020. zaprimljen dopis od 04.12.2020.  

o izvršenju rješenja inspektora iz Ministarstva  budući da je Upravno vijeće poslalo Upit vezan uz 

ocjenjivanje ravnatelja (iako on nije stručni radnik). U dopisu stoji da se ravnatelj ocjenjuje iako on nije 

stručni radnik prema propisanim odredbama čl. 10 i čl. 11 st. 2 Pravilnika o razini, odgovarajućem 

zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN 66/15). Rad 

ravnatelja ocjenjuje Upravno vijeće, na prijedlog Stručnog vijeća. Prijedlog ocjena od strane Stručnog 

vijeća je prezentirala gđa. Snježana Kramarić. Upravno vijeće je pristupilo ocjenjivanju ravnatelja za 

2019. godinu i 2020. godinu. Dogovoreno je da će Upravno vijeće poslati dopis u Ministarstvo. 

Ad. 3. 

Gđa. Vesna Betlehem obrazlaže izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu. U 2020.  godini 

za izvor financiranje 11 (proračunska sredstva) je planirano 2.149.940 kn, a ostvareno je 1.891.554 kn 

što iznosi 87,98 %. Po izvoru financiranja 43 (ostali izvori za posebne namjene)  planirano je 18.000 kn, 

a ostvareno je 0 kn. 

Kod pokazatelja poslovanja za 2020. godinu je ostvareno  ukupno prihoda 1.941.447,05 kn, a 

rashodi iznose 1.940.947,05 kn. Ostvaren je višak prihoda u 2020. godini u iznosu od 500,00 kn, 

preneseni višak prihoda iz 2019. godine iznosi 6.044,03 kn tako da ukupan višak prihoda za 2020. 

godinu iznosi 6.544,03 kn. 

Sa četiri glasa za je usvojeno je Financijsko izvješće za 2020. godinu.  

 Ad. 4.  

Ravnatelj Mladen Fajdetić obrazlaže Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u 

zajednici Svitanje. Ravnatelj obavještava prisutne da će projekt u Đurđevcu „Zrno nade za nas mlade“ 

ukoliko dozvole epidemiološke prilike najvjerojatnije započeti s novom školskom godinom.   

Sa četiri glasa za prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje, Koprivnica.  

Ad. 5. 

G. Mladen Fajdetić ukratko informira prisutne o provedenim aktivnostima Ustanove u 

proteklom razdoblju od posljednje sjednice Upravnog vijeća.  

Ad. 6. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sjednica je završena u 15:15 sati. 

 

Zapisničarka:      Predsjednik Upravnog vijeća: 

Vesna Betlehem     Dražen Fučkar 


