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UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu,  dana 28. listopada 2020. godine s 

početkom u 11.00 sati 

DNEVNI RED   

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra Dugave u novom sazivu, temeljem Odluke Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 550-06/20-07/99, URBROJ: 519-02-1-3/1-20-

2 od 10. srpnja 2020. godine i temeljem dokumentacije o izboru predstavnika radnika; uvodno 

predstavljanje i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra Dugave u skladu s 

člankom 151. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) 

2. Prezentacija o radu Centra Dugave (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave) 

3. Primopredaja važećih internih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća 

 

 

2. sjednica Upravnog vijeća dana 28. siječnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa prethode sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o radu Centra Dugave za 2020. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave) 

3. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2021. godinu (podnositelj: Božo Vrkljan, 

ravnatelj Centra Dugave 

4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2020. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica 

računovodstva) 

5. Usvajanje financijskih planova za razdoblje 2021.-2023. godine (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica 

računovodstva)  

 

3. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2021. godine s početkom u 12.00 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u 

skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, 

uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 

66/15) 

 

4. e-sjednica Upravnog vijeća dana 09. kolovoza 2021. godine s početkom u 09.00 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje teksta Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra Dugave sukladno odredbama članka 

153. stavak 3.  i članka 164. stavak 4. 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,), članka 40. i  41. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 35. Statuta Centra Dugave 

2. Utvrđivanje datuma oglašavanja Natječaja u "Narodnim novinama" i "Večernjem listu" te u Biltenu, 

web. str. i oglasnoj ploči HZZ-a te na web. stranici i oglasnoj ploči Centra Dugave (18. kolovoza 2021.) 

te datuma otvaranja i razmatranja prijava na Natječaj (01. rujna 2021.)  i datuma pozivanja kandidata 

koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Natječaja na 

razgovor (10. rujna 2021.). 

 

 

5. e-sjednica Upravnog vijeća dana 01. rujna 2021. godine s početkom u 16.15 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje i razmatranje prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra Dugave 

oglašen dana 18. kolovoza 2021. godine te odlučivanje o pozivanju kandidata na razgovor 
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6. sjednica Upravnog vijeća dana 10. rujna 2021. godine s početkom u 16.00 sati  

 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa 2.-5. e-sjednice 

2. Razgovor s kandidatom koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu na Natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Centra i koji u potpunosti ispunjava oglašene uvjete iz Natječaja, s početkom u 

16.15 sati 

3. Odlučivanje o izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu Centra Dugave te pribavljanje dokaza iz 

članka 213. 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 traženje prethodne suglasnosti ministra nadležnog za poslove socijalne 

skrbi za imenovanje izabranog kandidata ravnateljem/ravnateljicom Centra Dugave sukladno članku 

153. stavak 3.  i članku 164. stavak 4. Zakona 

 

7.  e-sjednica Upravnog vijeća dana 06. listopada 2021. godine s početkom u 16.00 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra Dugave na temelju članka 153. stavak 3. i članka 

164. stavak 4. 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), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 36. stavak 1. Statuta Centra Dugave i na temelju Odluke 

o davanju prethodne suglasnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,  

KLASA: 550-06/21-04/61, URBROJ: 524-08-04/1-21-2 od 27. rujna 2021. godine 

2. Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljem Centra Dugave na temelju članka 36. stavak 3. Statuta Centra 

Dugave, članka 131. stavak 2. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17 i 98/19) te članka 

155. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi 

 

8. e-sjednica Upravnog vijeća dana 28. prosinca 2021. godine s početkom u 10.30 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Financijskih planova Centra Dugave za razdoblje 2022.-2024. godine (Financijski planovi 

2022-2024., izvori financiranja 11, 31, 43 i 61) temeljem priloženog detaljnog obrazloženja  

 

9. sjednica Upravnog vijeća dana 18. veljače 2022. godine s početkom u 15.30 sati (odgoda: 04. 03. 

2022. s početkom u 15. 30 sati) 

DNEVNI RED 

1.   Verifikacija zapisnika sa prethodnih sjednica Upravnog vijeća 

2.   Izvješće o radu Centra Dugave za 2021. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave) 

3. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2021. godinu (podnositelj: Božo Vrkljan, 

ravnatelj Centra Dugave 

4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2021. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica 

računovodstva) 

 

10. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2022. godine s početkom u 17.00 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u  

    skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju,  

    uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine"  

    broj 66/15) 

 

 

11. sjednica Upravnog vijeća dana 16. prosinca 2022. godine s početkom u 15. 30 sati u studentskom 

praktikumu Centra Dugave 

 

DNEVNI RED 

1. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2023. godinu (predlagatelj: Božo Vrkljan, 

ravnatelj Centra Dugave)  

2. Donošenje financijskih planova za razdoblje 2023. do 2025. godine (predlagateljica: Vera Filipović, 

voditeljica računovodstva)   

 


