
    CENTAR ZA SOCIJALNI SKRB 
               BELI MANASTIR  
Beli Manastir, Kralja Tomislava 37 

KLASA: 023-01/15-01/2 
URBROJ: 2100-17-01/02-16-2 
Beli Manastir, 8.3.2016. god. 
 

                                                  Z A P I S N I K 

 

     sa devetnaeste sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Beli Manastir održane 

dana 8. ožujka  2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Beli Manastir. 

Početak sjednice u 14:00 sati 

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA 

1. Branka Burić Benak, dr.med. – predstavnik osnivača 

2. Valentina Nađ, prof. ped. i povij.  – predstavnik osnivača 

3. Ivana Kišćinal, prof. – predstavnik osnivača 

4. Mevzudin Ahmetbašić, dipl.soc.radnik – predstavnik radnika 

ODSUTNI 

Jadranka Sabljak, dipl. pedagog – predstavnik jedinice područne (regionalne) 

samouprave 

DRUGI SUDIONICI SJEDNICE 

1. Đimi Fuštin, dipl.iur. – ravnatelj CZSS Beli Manastir 

2. Snežana Sabo, dipl.iur. – zapisničar 

 

       Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir otvorio je devetnaestu sjednicu 

Upravnog vijeća, s obzirom da su Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih imenovani 

novi članovi Upravnog vijeća te nisu još izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, 

konstatirao da su prisutna četiri člana Upravnog vijeća  i predložio slijedeći 

                                                                       DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća CZSS Beli Manastir, 



2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća CZSS Beli Manastir 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o zaštiti na radu CZSS 

Beli Manastir 

4. Razno 

     Budući da pitanja i prijedloga vezanih za predloženi dnevni red nije bilo pristupilo se 

glasovanju. Ravnatelj CZSS Beli Manastir konstatira da je dnevni red jednoglasno usvojen. 

                                                                     Točka 1.  

Ravnatelj otvara prvu točku dnevnog reda 

            usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća 

     Pitanja i prijedloga vezanih za zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća nije bilo, 

pristupilo se glasovanju. Ravnatelj konstatira da je zapisnik s prethodne sjednice 

jednoglasno usvojen. 

                         Točka 2. 

Ravnatelj otvara drugu točku dnevnog reda 

                Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća CZSS Beli Manastir 

   Ravnatelj iznosi kako je potrebno izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika 

Upravnog vijeća sukladno Odluci Ministarstva o imenovanju članova Upravnog vijeća, 

budući da su tom istom odlukom tri člana osnivača razriješena dužnosti, a predsjednik i 

zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se iz redova članova osnivača. Nakon toga 

pozvao je članove Upravnog vijeća da predlože kandidate za predsjednika i zamjenika 

Upravnog vijeća. 

   Član Upravnog vijeća Ivana Kišćinal, dala je ponudu da ona bude izabrana 

predsjednikom Upravnog vijeća, a za zamjenika predsjednika predložila je Branku Burić 

Benak. 

   Nakon glasovanja o prijedlozima, ravnatelj Centra konstatira da su jednoglasno 

izabrane: Ivana Kišćinal za predsjednicu Upravnog vijeća a Branka Burić Benak za 

potpredsjednicu Upravnog vijeća. Nakon toga ravnatelj je prepustio daljnje vođenje 

sjednice Upravnog vijeća predsjednici Ivani Kišćinal. 

  

                                                                    Točka 3. 

 Predsjednica Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda 



donošenje Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Pravilnik o zaštiti na radu CZSS Beli 

Manastir 

      Predsjednica Upravnog vijeća  daje riječ izvjestitelju  po ovoj točki dnevnog reda, 

ravnatelju Đimiju Fuštin, koji iznosi da on kao ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, 

uz davanje prethodne suglasnosti Upravnog vijeća. Budući da je došlo do primjene novog 

Zakona o zaštiti na radu, dužnost je ustanove opći akt uskladiti sa važećim propisom. 

     Nakon kraćeg izlaganja ravnatelja o kakvim se promjenama radi, Upravno vijeće je 

jednoglasno dalo suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu CZSS Beli Manastir.      

                                                                      Točka 4.  

 Predsjednica Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda 

         razno 

     Kako nije bilo daljnjih prijedloga i pitanja predsjednica Upravnog vijeća zaključuje 

devetnaestu sjednicu Upravnog vijeća.  

 

 

Sjednica je zaključena u 14:30 sati.  

                                                                                                                             

      ZAPISNIČAR                                                                       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

Snežana Sabo, dipl.iur.                                                                       Ivana Kišćinal, prof. 

 




