CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Franje Tuđmana 9
JASTREBARSKO
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 17.03.2016. godine u
Centru za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, s početkom u 18,00 sati.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Josip Cuković, predsjednik, Ljubica Marković, član, Zdenka Popović,
član
Ostali nazočni: Dragica Severinac, ravnateljica
Predsjednik Upravnog vijeća, Josip Cuković, pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu i predložio
slijedeći
Dnevni
1.
2.
3.
4.
5.

red:

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća
Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine
Raspisivanje natječaja za ravnatelja/icu
Pitanja i prijedlozi

Konstatira se da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO usvojen.
AD – 1
Konstatira se da nije bilo primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća te se isti
JEDNOGLASNO usvaja.
AD – 2
Izvješće o radu Centra za kulturu jastrebarsko za 2015. godinu ukratko je obrazložila ravnateljica
Centra Dragica Severinac.
Nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi ODLUKU kojom se Izvješće o radu Centra za kulturu za
2015. godinu JEDNOGLASNO usvaja te se upućuje Gradskom vijeću grada Jastrebarsko na raspravu i
usvajanje.
AD – 3
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine ukratko je obrazložila Zdenka Popović.
Nakon kraće diskusije Upravno vijeće usvaja Financijska izvješća te donosi slijedeće ODLUKE:
Na temelju članka 81., stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine broj 124/14) , Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko donosi
1.
ODLUKU
O godišnjem obračunu financijskog plana za 2015. godinu
I
Utvrđuje se godišnji obračun financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu, kako
slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
-Prihodi poslovanja
-Rashodi poslovanja
-Rashodi za nabavu nef.imovine

Planirano
2015.

Ostvareno
2015.

1.940.000,00
1.778.000,00
199.000,00

1.956.145,00 100,83%
1.761.670,00 99,08%
216.856,00 108,97%

- RAZLIKA –manjak tekuće godine

Indeks

- 22.381,00

PRENESENI VIŠAK iz prethodnih godina
VIŠAK PRIHOD I PRIMITAKA raspoloživ u slijedećem razdoblje

37.234,00
14.853,00

II
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.853,00 kune rasporedit će se Izmjenama i dopunama
Financijskog plana za 2016. godinu za nabavu uredske opreme.
III
Sastavni dio ove odluke su slijedeća Financijska izvješća za 2015. godinu:
Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti
i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama
za IV kvartal i Bilješke.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2.
ODLUKU
o raspodjeli rezultata
Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
I
Utvrđuju se stanja na osnovnim računima podskupine 922 u Bilanci Centra za kulturu Jastrebarsko,
kako slijedi:
Osnovni račun
92211 Višak prihoda poslovanja
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
Rezultat poslovanja

236.810 kuna
221.957 kuna
14.853 kune

II
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 236.810 kuna raspoređuje se na manjak prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 221.957 kuna.
III
Neraspoređeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.853 kune rasporedit će se Izmjenama i
dopunama Financijskog plana za 2016. godinu za nabavu uredske opreme
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD -4

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7.
Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01) i članka 25. Statuta Centra
za kulturu Jastrebarsko, Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko donosi odluku kojom
se raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Jastrebarsko
Stručni uvjeti:
- VSS društvenog smjera
- 5 godina radnog iskustva na području koje se odnosi na djelatnost Centra za kulturu
- organizacijske sposobnosti
-

VŠS društvenog smjera
10 godina radnog iskustva na području koje se odnosi na djelatnost Centra za kulturu
organizacijske sposobnosti

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Uz prijavu treba priložiti:
- presliku domovnice
- presliku diplome
- dokaz o radnom iskustvu
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
- životopis
- program rada za četverogodišnje razdoblje
Prijave na natječaj treba predati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 90
10450 JASTREBARSKO
S naznakom „za natječaj“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj će se objaviti u novinama „24 sata“.
AD – 5
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni prijedloga.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Zdenka Popović

Josip Cuković, mag. oec.

