
CENTAR ZA  PRUŢANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ 

  47280 OZALJ – JAŠKOVO 50        
    tel. 047 751 181 fax 047 631 970 

       e-mail: centar.ozalj@gmail.com 

      IBAN HR0223900011100011360 

                  OIB 87620790803 

Ur.broj: 06-795/18. 

Ozalj, 27.12.2018.godine 

 

       Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

               sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za pruţanje usluga u zajednici Ozalj odrţane 

dana 27.12.2018. godine s početkom u 08.00 h. 

 
 Sastanku nazočni: 
 

članovi Upravnog vijeća: 

- Miroslav Cigić, Marina Rendulić,Ţeljko Juriša (kao predstavnici osnivača) 

- Branko Benković  ( predstavnik  zaposlenika Centra )  

        

TakoĎer nazočni: 

- Dijana Borović - Galović             - ravnateljica Centra  

- ĐurĎica Ferenac                          -  zapisničar, zaposlenica Centra  

- Sanja Janţetić Hrastov                - voditelj računovodstva, izvjestitelj po točkama 2 i 3 

- Animira Mrkša                            - sindikalna povjerenica (Sindikat zaposlenika u 

                                                       djelatnosti socijalne skrbi) 

 

 

Sastanak  Upravnog vijeća Centra za pruţanje usluga u zajednici Ozalj otvorio je 

predsjednik Miroslav Cigić, pozdravio je  sve prisutne te otvorio 9. Sjednicu Upravnog vijeća 

Centra za pruţanje usluga u zajednici Ozalj. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Cigić predloţio je sljedeći 

 

         D n e v n i      r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice Upravnog vijeća odrţane 

29.10.2018.godine 

2. Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu – voditelj računovodstva 

3. Financijski plan za perod 2019 – 2021.godine donošenje Odluke 

    o  prihvaćanju  

          4. Informacija o proteklom razdoblju - ravnateljica 

 
 

Izjašnjavanje:   ZA               5 

                             PROTIV              - 

Zaključak: usvaja se Dnevni red 

 

Sastanak se nastavlja po utvrĎenom dnevnom redu. 

 

mailto:centar.ozalj@gmail.com


    …………………………………………….. 

Ad 1 

   Zapisnik sa sjednice odrţane 29.10.2018. godine  dostavljen je  svim članovima 

Upravnog vijeća. Nakon manjih izmjena i dopuna   Zapisnik je  usvojen jednoglasno. 

 Član Upravnog vijeća Branko Benković podsijeća članove UV da smo sjednicu imali 

05.04.2018.godine i sljedeću 29.10.2018.godine što znači da sjednice UV  nije bilo 29 

tjedana, odnosno skoro 7 mjeseci. Prema Poslovniku o radu UV sjednice se odrţavaju po 

potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca (čl. 8). 

 Na upit zašto je objavljen zapisnik od 29.10.2018.godine na stranici Centra prije 

negošto je usvojen gĎa Ferenac ( zapisničar ) je odgovorila da je slučajno kliknula krivo pa je 

zapisnik objavljen. Na upit zašto je u zapisnik napisala netočnosti, odnosno neistine je 

odgovorila da je ona pristrana, na strani ravnateljice pa je tako napisala, a mi ako nam ne 

odgovara moţemo mijenjati tekst zapisnika. 

 

Ad 2 

Voditeljica računovodstva Sanja Janţetić Hrastov izvijestila je Upravno vijeće o 

izvršenju financijskog plana za 2018. godinu koji je izvršen u skladu s planiranim i 

osiguranim sredstvima. 

 

Ad 3 

Centar je od strane Ministarstva dobio naputak o izradi prijedloga financijskog plana 

za period 2019.-2021.godine. Isti je izraĎen prema naputku te se donosi odluka o njegovom 

donošenju nakon čega će ga potvrditi i nadleţno Ministarstvo.  

 

                 Sanja Janţetić Hrastov je nakon ove točke dnevnog reda napustila sjednicu. 

 

Ad 4 

 

Ravnateljica je dala usmeno izvješće o proteklom razdoblju. Gospodin Benković je 

napomenuo da se uz poziv za sastanak nije dobilo pismeno izvješće. Dogovoreno je da nije ni 

potrebno već da ravnateljica moţe na svakom sastanku Upravnog vijeća dati kratko usmeno 

izvješće o proteklom razdoblju. 

 Član UV Branko Benković informira ostale članove UV da je bio u novoizgraĎenom 

objektu – svinjcu koji je završen, ali ne zadovoljava osnovnu namjenu – uzgoj odojaka I 

nerasta. Razlog su ograde koje su bza odojke s prevelikim razmacima, a za nerasta je ograda 

preniska. 

 Prije zaključenja sjednice član UV Branko Benković pita g.Cigića da li je dobio poziv 

od g.Novosel koja ga je zamolila da izvjesti članove UV o sljedećem. Naime, radi se o pozivu 

ravnateljice I g. Ladika koje su g. Novosel ţeljele uvjeriti da je ona njima rekla kako sam ja 

njoj rekao za radove koje zaposlenik Štenta radi na bolovanju. AS obzirom da ja I g. Novosel 

nismo nikada u razgovoru spomenuli Štentu negirala je njihove tvrdnje nakon čega joj je 

ravnateljica rekla da laze kao g. Dane Ugarković ( bivši predsjednik UV Centra). O tome je 

g.Novosel obavijestila telefonskim razgovorom g.Cigića, g.Ugarkovića I g. Diković. 

  
                                                                                                                      
    Zapisničar: 

ĐurĎica Ferenac 

 

 

                         Predsjednik Upravnog vijeća:   

                   Miroslav Cigić 



 


