UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/15-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-15-11
Pula, 23. 9. 2015. god.

ZAPISNIK
sa 30. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane
dana 23. 9. 2015. god. u prostorijama Doma s početkom u 16.30 sati.
Prisutni članovi:

Vinko Knez
Elis Strmotić
Ivka Vlahović
Ivica Krajcar
Valter Žgaljardić

- predsjednik
- zamjenica predsjednika
- član
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničar:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 30. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:

1.

Usvajanje zapisnika sa 29. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća

2.

Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma
– izvjestitelj predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez

3.

Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 29. (telefonske) sjednice, navodeći da je,
poradi žurnosti, ista održana dana 9.9.2015. godine radi potpisivanja zapisnika sa 28. sjednice na kojoj je
izvršen izbor ravnatelja Doma, te da je isti, nakon što su se svi članovi usmeno usuglasili sa njegovim
sadržajem, proslijeđen u Ministarstvo socijalne politike i mladih zajedno sa ostalom natječajnom
dokumentacijom.
Nakon gornjeg navoda, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 29 (telefonske sjednice).

Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća obavještava prisutne da je zaprimljena Odluka Ministarstva socijalne
politike i mladih kojom se uskraćuje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća o izboru ravnatelja, donesenu na
28. sjednici dana 7.9.2015. god. iz razloga što natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja nije objavljen u
javnom glasilu sukladno čl. 41. Zakona o ustanovama, te je u skladu s tim potrebno raspisati ponovljeni
natječaj.
Odluka Ministarstva sastavni je dio ovog zapisnika, a članovi Upravnog vijeća su je dobili u
materijalima.
Slijedom navedenog, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se na današnjoj sjednici donese
Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja u čijem je satavu tekst natječaja.
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Nadalje čita prethodno pripremljen prijedlog teksta natječaja koji bi se trebao objaviti, a kojeg su
dobili svi članovi na uvid, navodeći da su u odnosu na prethodni tekst natječaja izvršene manje izmjene i
dopune koje ukratko obrazlaže te da je isti kao takav odobren od strane pravne službe Ministarstva
socijalne politike i mladih.
Vezano uz tekst natječaja, članovi upravnog vijeća Valter Žgaljardić i Ivka Vlahović dali su primjedbu
na navod o dostavi dokumentacije u obliku elektroničkog zapisa koji mora biti ovjeren od strane javnog
bilježnika ili mjerodavnog tijela. Njihovo je mišljenje da bi iste trebalo uvažavati bez ovjere, odnosno da
imaju pravnu vrijednost originala.
Što se tiče gore navedenog, predsjednik Upravnog vijeća podsjeća da su se na 28. sjednici Upravnog
vijeća usuglasili da se u svim budućim natječajima izričito navede da elektronički zapisi moraju biti ovjereni.
Zaključak:
Nakon rasprave, Upravno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja Doma te usvojilo predloženi tekst natječaja koji će se objaviti u Narodnim
novinama, javnom glasilu „Glas Istre“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma.

Sjednica je završila u 17,20 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Vinko Knez, prof.
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