
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:     023-01/21-01/5 

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

Koprivnica,   21. svibanj 2021. 

 

ZAPISNIK 

 

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

održane dana 21. svibnja 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 

5. Dražen Oršuš, član predstavnik roditelja/skrbnika korisnika usluga  

 

 

Sjednici prisustvuju i ravnatelj g. Mladen Fajdetić i predsjednica Stručnog vijeća Evelin Kuhar. 

 

 

Utvrđeno je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća te se predlaže slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 1., konstituirajuće sjednice 

2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje 

3. Informacije o radu Ustanove u prethodnom razdoblju 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad. 1. 

Na Zapisnik s 1., konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi. Usvojen je i ujedno 

potpisan od strane predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Ad. 2. 

G. Dražen Fučkar iznosi da na osnovu Dopisa primljenog od Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike potrebno provesti postupak usklade Statuta , te  izmijeniti  i dopuniti 

Statut kako bi sve bilo u skladu sa zakonom i važećim propisima. Ravnatelj Mladen Fajdetić objašnjava 

da je izmjene i dopune Statuta potrebno usvojiti kako bi se stekli uvjeti za realizaciju EU projekta u 

Đurđevcu. Obavještava prisutne da je dobivena suglasnost Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne 



skrbi, Podružnice Svitanje na  izmjene Statuta. Predsjednica Stručnog vijeća Evelin Kuhar informira 

prisutne kako je i Stručno vijeće dalo potvrdu na izmjene Statuta. 

Glasanjem su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli Odluku o Izmjeni i dopuni Statuta. 

 

Ad. 3. 

G. Mladen Fajdetić ukratko informira prisutne o provedenim aktivnostima Ustanove koje su se 

odvijale sukladno planu i programu u razdoblju od posljednje sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad. 4. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sjednica je završena u 14:50 sati. 

 

 

 

Zapisničarka:      Predsjednik Upravnog vijeća: 

Vesna Betlehem     Dražen Fučkar 


