CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ZAPREŠID
Zaprešid,Drage Kodrmana 3a
UPRAVNO VIJEDE
KLASA: 023-01/19-01/1
URBROJ: 2209-54-02-19-3
Zaprešid, 14.1.2019.

ZAPISNIK

sa 42. sjednice Upravnog vijeda Centra za socijalnu skrb Zaprešid, održane dana 14.1.2019.
godine s početkom u 9.30 sati u prostoriji broj 1. Centra za socijalnu skrb Zaprešid, D. Kodrmana 3 a.
Prisutni članovi Upravnog vijeda:
1. Ljiljana Popovački Račid - predstavnica osnivača, predsjednica Upravnog vijeda
2. Gordana Valerija Funda - predstavnica lokalne samouprave
3.Ružica Žarko - predstavnica osnivača, zamjenica predsjednice
4.Natalija Polešdak Vukovid - predstavnica osnivača
5. Anita Bužanid - predstavnica radnika
Ostali prisutni: Martina Jakuš, V. D ravnateljice, Kristina Luketid-voditeljica računovodstva
Zapisničar: Anita Bužanid
Predsjednica UV-a otvara 42. sjednicu Upravnog vijeda Centra za socijalnu skrb Zaprešid.
Konstatira da je prisutno 5 članova Upravnog vijeda te je u pogledu prisutnih ostvarena mogudnost
za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka. Za sjednicu predlaže slijededi

DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa 41.sjednice UV-a
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja CZSS Zaprešid
4. Odluka o promjeni visine novčane naknade za članove UV
5. Razno
Predsjednica daje Dnevni red na usvajanje. Članice UV-a jednoglasno prihvadaju Dnevni red.

AD 1
Predsjednica UV-a čita zapisnik 41.sjednice UV-a. Nema primjedaba te se isti daje na usvajanje.
Članice UV-a jednoglasno prihvadaju zapisnik 40.sjednice UV-a.
Zaključak: Zapisnik sa 40.sjednice UV-a jednoglasno je usvojen.
AD 2
Voditeljica računovodstva prezentira izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – račun
prihoda i rashoda.
Zaključak:
Upravno vijede jednoglasno usvaja izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – račun
prihoda i rashoda.
AD 3
Upravno vijede raspravlja o načinu i uvjetima raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
CZSS Zaprešid.
Zaključak:
Upravno vijede jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja CZSS Zaprešid. Odlučeno je da de se natječaj objaviti u Narodnim novinama, 24 sata i na
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Centra za socijalnu skrb Zaprešid, rok
za prijavu je 8 dana od dana objave u Narodnima novinama, kandidati moraju ispunjavati uvjete
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
AD 4
Vršiteljica dužnosti ravnateljice obaviještava članice Upravnog vijeda da je Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo odluku o promjeni visine novčane naknade za
članove upravnih vijeda KLASA: 011-02/18-01/66, urbroj: 519-02-1/1-18-1 od 20.12.2018. godine na
način da sada naknada predsjednici UV iznosi 300,00 kn a članicama UV 200,00 kn neto .
Zaključak: Temeljem odluke nadležnog ministarstva donosi se odluka o promjeni visine novčane
naknade za članove Upravnog vijeda.
AD 5 Razno
Dogovoreno je da de se Upravno vijede ponovno sastati kada prođe rok za zaprimanje molbi za
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, točan datum odrediti de se naknadno.
Predsjednica UV-a zaključuje sjednicu u 10 ,30 sati.

PREDSJEDNICA UV-a
LJILJANA POPOVAČKI RAČID
Zapisničar: Anita Bužanid

