
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:  007-04/22-01/37 

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

Koprivnica,  07. rujna  2022. 

ZAPISNIK 

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

Koprivnica  održane dana 07. rujna 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. Vesna Betlehem, član predstavnik radnika 

 

ODSUTNI: 

    1.  Ivana Strnad, član, predstavnik roditelja/skrbnika korisnika usluga 

 

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 11. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

(m/ž) Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje 

3. Izvještaj ravnatelja o obavljenom prekovremenom radu 

4. Informacije o radu Ustanove 

5. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. 

Zapisnik s 11 sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen i potpisan od strane 

predsjednika Upravnog vijeća. 

 



Ad. 2. 

G. Fučkar informira prisutne da mandat ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje ističe 02.12.2022. godine te je stoga  nužno pokrenuti natječajni postupak za izbor i 

imenovanje ravnatelj/a/ice. Upravno vijeće je dužno donijeti Odluku o raspisivanju javnog 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž). 

Tekst javnog natječaja je dobio suglasnost Ministarstva. Dana 08. rujna 2022. godine 

može se krenuti u proceduru objave javnog natječaja u Narodnim  novinama. Natječaj će se još 

osim Narodnih novina objaviti i na stranicama Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči te web 

stranici Svitanja.   

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za 

pružanje usluga u zajednici Svitanje je jednoglasno usvojena. 

 

Ad. 3. 

Ravnatelj Mladen Fajdetić izvještava prisutne o obavljenom prekovremenom radu 

voditeljice računovodstva. S obzirom da je voditeljica  računovodstva tijekom redovnog 

radnog vremena  odrađivala neodgodive tekuće poslove, a  rok za predaju šestomjesečnog 

financijskog izvješća je bio 11.07.2022. godine, a  da bi izvještaj  predali na vrijeme 

neophodan je bio prekovremeni rad.  

 

Ad. 4. 

G. Fajdetić ukratko informira prisutne o provedenim aktivnostima Ustanove u 

prethodnom razdoblju od posljednje sjednice Upravnog vijeća te o planiranim aktivnostima za 

slijedeće razdoblje. 

 

Ad 5. 

G. Fučkar objašnjava prisutnima da je  sukladno odredbi članka 206. stavak 4. Zakona 

o socijalnoj skrbi  potrebno s ravnateljem Mladenom Fajdetić sklopiti Dodatak br. 1. Ugovora 

o radu. 

Jednoglasno je usvojen dodatak br.1 Ugovora o radu. 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sastanak je završen u 14:55 sati. 

 

 

ZAPISNIČARKA     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Vesna Betlehem                 Dražen Fučkar 


