UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/19-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-19Pula, 3.6.2019. god.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
3.6.2019. god. u prostorijama Doma s početkom u 15.15 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Ingrid Glavan
Milovan Stojković

- predsjednik
- član
- član

Odsutni članovi: (opravdano)

Boris Tončinić
Kristina Alviž Rengel

- zamjenik predsjednika
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 16. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1.

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća

2.

Obavijest o realizaciji odluka koje je donijelo Upravno vijeće na prethodnim sjednicama izvjestiteljica ravnateljica Doma

3.

Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2019. godinu za ravnateljicu Doma

4.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta - izvjestiteljica ravnateljica Doma

5.

Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog
vijeća.

Ad. 2.
Ravnateljica obavještava Upravno vijeće o realizaciji odluka koje je Vijeće donijelo na prethodnim sjednicama.
Pisani sažetak navedenog je sastavni dio ovog Zapisnika, a članovi su ga dobili u materijalima.
Zaključak:
Nakon rasprave Upravno vijće jednoglasno je prihvatilo obavijest ravnateljice o realizaciji odluka koje su
donesene na prethodnim sjednicama.
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Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke o načinu i vremenu korištenja godišnjeg
odmora za 2019. godinu za ravnateljicu Doma.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno prihvatilko gore navedeni prijedlog te
donijelo Odluku o korištenju godišnjeg odmora za 2019. godinu za ravnateljicu Doma.

Ad. 4.
Ravnateljica informira Upravno vijeće o ukazanoj potrebi izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta Doma.
Predlaže da se na današnjoj sjednici, a prije donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnka o
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma, Upravno vijeće upozna i usuglasi sa predloženim izmjenama.
Slijedom navedenog, ravnateljica prezentira i obrazlaže predložene izmjene. Kako bi iste mogli pratiti, članovi
Upravnog vijeća su u materijalima dobili tabelarni prikaz prijedloga nove sistematizacije sa obrazloženjem izmjena, a
radi usporedbe i tabelarni prikaz postojeće sistematizacije. Isto su sastavni dio ovog Zapisika.
Po završetku izlaganja ravnateljice, predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Nakon provedene rasprave
daje na glasovanje predložene izmjene i dopune Pravilnika.
Zaključak:
Nakon rasprave i provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno prihvatilko predlog izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma.

Ad. 5.
Ravnateljica informira Upravno vijeće o kadrovskim promjenama u Domu za period lipanj 2018. godine travanj 2019. godine, odnosno od zadnje informacije koju je vijeće dobilo. Sastavni dio zapisika je pisani prikaz
navedenih promjena koji su i članovi dobili u materijalima.
Nadalje, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se nekoliko puta godišnje održe sjednice Upravnog vijeća
"revijalnog karaktera", odnosno da se članovi pozovu u obilazak ustanove, kako bi se što bolje upoznali sa radom i
životom u njoj, te u druženju s korisnicima sa njihovim potrebama i željama. Isto tako predlaže da se u cilju što većeg
zbližavanja s korisnicima pozovu i na razna događanja (izložbe radova korisnika i sl.)
Smatra da bi ovaj način njihova rada bio od obostrane koristi, kako za Vijeće tako i za ustanovu, odnosno
korisnike koji žive u njoj.
Zaključak:
Članovi Upravnog vijećea jednoglasno su podržaloi gore navedeni prijedlog te se usuglasili sa njegovom
realizacijom na budućim sjednicama.

dnica je završila u 16.00 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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