
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:     023-01/21-01/4 

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

Koprivnica,   25. ožujka 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

S prve sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica  održane 

dana 25. ožujka 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. Dalibor  Oršuš, član, predstavnik roditelja/skrbnika korisnika usluga 

 

Sjednici prisustvuje i ravnatelj g. Mladen Fajdetić . 

 

Konstituirajuću sjednicu u početku vodi ravnatelj g. Mladen Fajdetić. 

 

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

dnevni red: 

1. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Upravnog vijeća 

2. Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća 

3. Informacije o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad. 1. 

G. Fajdetić pozdravlja sve prisutne i čita Odluku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike o imenovanju članova u Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje, Koprivnica. Ravnatelj g. Fajdetić predlaže da se izabere predsjednik/ca i zamjenik/ca  

Upravnog vijeća . Prema Zakonu o socijalnoj skrbi oni se biraju između članova koji su predstavnici 

osnivača. 

 Za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasnom odlukom izabran je Dražen Fučkar. 



Za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća jednoglasnom odlukom je izabrana Mihaela 

Kovačić.  

 

Ad. 2. 

Na Zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi. Jednoglasno je usvojen i potpisan 

od strane predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Ad. 3. 

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

proteklom razdoblju od posljednje sjednice Upravnog vijeća. Navodi da će se prije potpisivanja  Odluke 

o financiranju i potpisivanja Ugovora projekta u Đurđevcu „Zrno nade za nas mlade“ , kao i na temelju 

Dopisa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ustanovama socijalne skrbi, 

trebati provesti postupak usklade Statuta, te Izmijeniti i dopuniti Statut  i Pravilnik o unutarnjem 

ustroju i  sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje. 

 

Ad. 4. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sjednica je završena u 14:45 sati. 

 

 

Zapisničarka:      Predsjednik Upravnog vijeća: 

Vesna Betlehem     Dražen Fučkar 


