
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT 

KOPRIVNICA 

 

KLASA:  007-04/22-01/43 

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

Koprivnica,  19. listopada  2022. 

ZAPISNIK 

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

Koprivnica  održane dana 19. listopada 2022. godine s početkom u 14:15 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 

 

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

Predlaže se slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja (m/ž) Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje 

3. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. 

Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen i potpisan od strane 

predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Ad. 2. 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je pristigla natječajna dokumentacija gospodina 

Mladena Fajdetića koja je pravodobno poslana i potpuna u cijelosti sukladno tekstu objavljenog 



javnog natječaja. Pristigla natječajna dokumentacija  gospodina Teodora Sabolića je stigla 

pravodobno, ali dokumentacija nije potpuna  budući da nije dostavljena diploma nego uvjerenje 

o stečenom akademskom nazivu što nije sukladno tekstu objavljenog javnog natječaja.  

Predsjednik Upravnog vijeća napominje da su pristigle potvrde /uvjerenje iz kaznene i 

prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa za kandidata Mladena Fajdetić koji zadovoljava 

uvjetima iz natječaja za izbor ravnatelja (m/ž) Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje. 

U potvrdi/uvjerenju stoji da kandidat nije osuđivan ni za kazneno ni za prekršajno djelo. 

Pristupa se glasanju za izbor ravnatelja (m/ž) Centra za pružanje usluga u zajednici 

Svitanje. 

Utvrđeno je da je g. Mladen Fajdetić od 4 člana Upravnog vijeća dobio 3  glasa za i  1 glas 

protiv  te da je on izabran za ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje. 

Odluka o izboru ravnatelja je izglasana s tri glasa za i jednim glasom protiv. 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da će sva dokumentacija iz natječajnog postupka  dostaviti 

nadležnom Ministarstvu na suglasnost. 

 

Ad. 3. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

 

Sjednica je snimana diktafonom. 

Sastanak je završen u 14:40 sati. 

 

 

ZAPISNIČARKA     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Vesna Betlehem                 Dražen Fučkar 


