
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE 
10010 ZAGREB-DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A 

 
URED RAVNATELJA 

Telefon: 01/66 01 209, Telefaks: 01/66 87 809  
 

web. str.: www.centar-dugave.hr 
e-pošta: centardugave@gmail.com 

 
Broj: 01-2451/20 LP/BV 

Zagreb,  30. prosinca 2020. 
 
Na temelju članka 222. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i temeljem članka 2. stavak 1. Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora 
u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: "Centar Dugave"), ravnatelj Centra Dugave, dana 
29. prosinca 2020. godine donosi 

 
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVEDBE  

UNUTARNJEG NADZORA U CENTRU DUGAVE 
ZA 2021. GODINU 

 
I. 
 

MJESEC 
PROVOĐENJA 

NADZORA 

UNUTARNJA JEDINICA, 
ODJEL, SLUŽBA  

SVRHA PROVOĐENJA 

 
 
 

 
SVIBANJ 

 

 
 

 
 

DISLOCIRANE JEDINICE  

Nadzor nad izvršenjem obveze vođenja evidencije i 
dokumentacije sukladno odredbama Pravilnika o 
vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja 
socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu 
izvješća ("Narodne novine" broj 100/15) i drugih 
propisanih obaveza te obaveza koje s obzirom na 
organizaciju rada u Odjelu, pravila i standarde struke, 
spadaju u djelokrug rada Odjela. 

 
 

SRPANJ 
 

 
 

SVI ODJELI i SLUŽBE 

Nadzor nad primjenom Obvezne upute Broj: 01-
2517/18 LP/BV od 19. prosinca 2018., o sastavljanju 
izvješća i drugih službenih dopisa sukladno Uredbi o 
uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/2009)   

 
 
 
 

LISTOPAD 

 
 
 
 

ODJEL TP/DPT 
 

Nadzor nad izvršenjem obveze vođenja evidencije i 
dokumentacije sukladno odredbama Pravilnika o 
vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja 
socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu 
izvješća ("Narodne novine" broj 100/15) i drugih 
propisanih obaveza te obaveza koje s obzirom na 
organizaciju rada u Odjelu, pravila i standarde struke, 
spadaju u djelokrug rada Odjela. 

 
II. 

 
Unutarnji nadzor će se provesti na temelju pisane Odluke ravnatelja kojom se utvrđuje voditelj nadzora, 

opseg nadzora, vrijeme u kojem će se nadzor obaviti, kao i rok u kojem je voditelj nadzora dužan podnijeti 
pisano izvješće o obavljenom nadzoru ravnatelju Centra Dugave. 

                             
 

RAVNATELJ: 
 

Božo Vrkljan 
dipl. soc. radnik 

 
 
DOSTAVITI: 
 
Oglasna ploča: 30. prosinca 2020. 


