
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:  007-04/22-01/04 

URBROJ:  2137-27-06-04-22-2 

Koprivnica,  11.02.2022. 

ZAPISNIK 

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

Koprivnica  održane dana 11. veljače 2022. 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. Ivana Strnad, član, predstavnik roditelja/skrbnika korisnika usluga 

5. Vesna Betlehem, član predstavnik radnika 

 

ODSUTNI: 

    - 

 

Sjednici prisustvuje  ravnatelj g. Mladen Fajdetić  

 

Utvrđeno je da na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća.  

Predlaže se slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje 

3. Financijsko izvješće za 2021. godinu 

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

5. Informacije o radu Ustanove 

6. Izvještaj ravnatelja o obavljenom prekovremenom radu 

7. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1. 

Zapisnik s 8 sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen i potpisan od strane 

predsjednika Upravnog vijeća. 

 



Ad. 2. 

Ravnatelj Mladen Fajdetić informira prisutne da je dana 05.01.2022. Ministarstvo dalo 

suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji poslova i time se završio postupak. 

 

Glasanjem su članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvojili Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova. 

 

Ad. 3. 

Vesna Betlehem obrazlaže Financijsko izvješće za 2021. godinu. Ukratko objašnjava  

Odluku o konačnom izvršenju financijskog plana za 2021. godinu i  Odluku o prihvaćanju 

pokazatelja poslovanja koja se odnosi na završni račun za 2021. godinu. 

Obje Odluke su jednoglasno usvojene i potpisane od strane predsjednika Upravnog 

vijeća. 

Ad. 4. 

Ravnatelj Mladen Fajdetić daje osvrt na cjelokupni godišnji rada u 2021. godini. 

Ravnatelj obavještava prisutne da je proteklu godinu obilježio početak provođenja početkom 

srpnja   EU projekta u Đurđevcu „Zrno nade za nas mlade“.  

 

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje 

usluga u zajednici Svitanje  za 2021. godinu.  

Ad. 5. 

G. Fajdetić ukratko informira prisutne o provedenim aktivnostima Ustanove u 

prethodnom razdoblju od posljednje sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.6. 

Ravnatelj Mladen Fajdetić izvještava prisutne o obavljenom prekovremenom radu 

voditelja računovodstva i računovodstvenog referenta, a koji je posljedica bolovanja i većeg 

opsega posla oko izrade financijskog izvješća za 2021. godinu.   

Ad. 7. 

Ravnatelj  daje prijedlog da se slijedeća  sjednica održi do 31.3.2022.  godine. 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sastanak je završen u 15:15 sati. 

 

 

ZAPISNIČARKA     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Vesna Betlehem                 Dražen Fučkar 


