UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/16-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-16-2
Pula, 11. 2. 2016. god.

ZAPISNIK
sa 38. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana
11. 2. 2016. god. u prostorijama Doma s početkom u 18.00 sati.
Prisutni članovi:

Vinko Knez
Elis Strmotić
Nijaz Burgić
Ivka Vlahović
Valter Žgaljardić

- predsjednik
- zamjenica predsjednika
- član
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- v.d. ravnatelja Doma

Zapisničar:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 38. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma – izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath
3. Donošenje Pravilnika o radu Doma – izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma - izvjestiteljica v.d.
ravnatelja Vesna Sperath
5. Godišnje izvješće o radu Doma za 2015. godinu – izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
V. d. ravnatelja Vesna Sperath podsjeća prisutne da je na prethodnoj sjednici na dnevnom redu bio
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma, a koji Upravno vijeće nije prihvatilo, odnosno nije
bilo suglasno sa izmjenom članka 45. Statuta (vidi Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća).
Nadalje navodi da je u skladu sa primjedbama na prethodnoj sjednici, izrađen novi prijedlog Odluke
koji je sastavni dio ovog zapisnika, te predlaže da se kao takav usvoji. Napominje da je isti usuglašen sa
pravnom službom Ministarstva.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Doma koja će se proslijediti u nadležno Ministarstvo radi dobivanja suglasnosti.
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Ad. 3.
Prijedlog Pravilnika o radu Doma, članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima prije održavanja
sjednice kako bi se upoznali sa njegovima sadržajem te tako mogli raspravljati na sjednici.
V.d. ravnatelja Vesna Sperath navodi da je predmetni Pravilnik izrađen temeljem oglednog
primjerka dobivenog iz pravne službe Ministarstva.
Na pitanje koje je uputio predsjednik Upravnog vijeća zbog čega je potrebno donijeti Pravilnik o
radu, obzirom da ga Dom ima, imenovana je odgovorila da se je ukazala potreba za navedenim iz razloga
što je donesen novi Zakon o radu sa kojim moramo uskladiti Pravilnik.
Kako nije bilo drugih primjedbi, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Pravilnik o radu.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se donosi
Pravilnik o radu koji će se proslijediti u nadležno Ministarstvo na suglasnost.
Ad. 4.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma, članovi Upravnog
vijeća dobili su u materijalima prije održavanja sjednice kako bi se upoznali sa njegovima sadržajem te tako
mogli raspravljati na sjednici.
V.d. ravnatelja Vesna Sperath navodi da se je ukazala potreba za izradom predmetnog Pravilnika,
zbog usklađenja sa novim Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Statutom
Doma te naših potreba obzirom na razvoj socijalnih usluga (izvaninstitucijska skrb).
Imenovana navodi da je ovakav prijedlog Pravilnika, nakon višestrukih usklađivanja sa
Ministarstvom, konačno potvrđen sa njihove strane te da se sistematizacija razlikuje obzirom na naš
prvobitni prijedlog od kojeg smo morali odustati te prihvatiti naputke Ministarstva.
Također ističe da je, sukladno zakonu provedeno savjetovanje sa Radničkim vijećem (pisano i
usmeno) te je postignuta suglasnost na Pravilnik.
Nadalje, imenovana pojašnjava sistematizaciju po radnim mjestima navodeći da smo u konačnici
uspjeli dobiti 10 radnih mjesta više u odnosu na sadašnji broj zaposlenih tako da će se svi zaposlenici
uklopiti u sistematizaciju, odnosno da nitko neće ostati bez posla, ali da će se nekima od postojećih
djelatnika čija radna mjesta više neće postojati, ponuditi ugovor o radu za drugo radno mjesto.
Ističe primjer financijsko-računovodstvenih poslova u kojima od postojećih 5 radnih mjesta,
uključujući i Voditelja financijsko-računovodstvenih poslova, po novoj sistematizaciji ima 3 radna mjesta te
će se dvijema zaposlenicama ponuditi ugovor o radu za radno mjesto radni instruktor za neovisno življenje,
a i nadalje će obavljati poslove u računovodstvu te manji dio poslova radnog instruktora koji su više plaćeni
zbog neposrednog rada s korisnicima, te zaključuje da nitko od zaposlenika neće ostati bez posla.
Nakon što je v.d. ravnatelja Vesna Sperath ukratko pojasnila sistematizaciju radnih mjesta,
predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
Valter Žgaljardić postavlja upit vezano uz voditelje Odjela, konkretno zašto isti nisu navedeni u članku 10.
tabelarnog prikaza Sistematizacije radnih mjesta te zašto kod opisa poslova nije navedena potrebna stručna
sprema.
Pojašnjenje je dala v.d. ravnatelja Vesna Sperath, navodeći da voditelj Odjela nije radno mjesto pa se ne
može uvrstiti u sistematizaciju, te da njega imenuje ravnatelj između zaposlenika Odjela. Imenovanjem,
voditelj pored poslova svoga radnog mjesta obavlja i poslove voditelja, za što dobiva aneks osnovnog
ugovora o radu kojim je raspoređen na svoje radno mjesto. Navedeno potkrepljuje davanjem na uvid
ugovora o radu i aneksa ugovora za obavljanje poslova voditelja jednog od sadašnjih voditelja Odjela).
Nakon rasprave o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,
predsjednik Upravnog vijeća daje isti na glasovanje.
Zaključak:
Upravno vijeće je sa 4 glasa „za“ i 1 glasom „protiv“ donijelo Odluku kojom se donosi Pravilnik o
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma koji će se proslijediti u nadležno Ministarstvo na
suglasnost.
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Ad. 5.
Izvješće o radu Doma za 2015. godinu članovi Upravnog vijeća dobili su prije održavanja sjednice
kako bi o istom mogli raspravljati na sjednici.
V.d. ravnatelja Vesna Sperath navodi da je isto prethodno razmatralo i prihvatilo Stručno vijeće na
svojoj sjednici dana 8.2.2016. godine.
Nakon toga ukratko se osvrće na sadržaj Izvješća, uglavnom dijela koji se odnosi na realizaciju općih
smjernica rada i razvoja Doma koju čita i pojašnjava po točkama.
Predsjednik Upravnog vijeća dao je primjedbu da u Izvješću nije navedena akcija čišćenja šumice
Boškarica uz prilaznu cestu Doma, koja se već neko vrijeme održava dva puta godišnje, a u kojoj sudjeluju
predstavnici pulskih udruga branitelja proizašlh iz Domovinskog rata koje su Poveljom prijateljstva preuzele
obvezu održavanja šumice, predstavnici vojske, vatrogasaca, Herkulanee Pula te radnici i korisnici Doma.
Zaključak:
Upravno vijeće je uz naprijed navedenu primjedbu predsjednika donijelo Odluku o prihvaćanju
Izvješća o radu Doma za 2015. godinu.

Ad. 6.
Radnica Maja Gallo, zaposlena na radnom mjestu fizioterapeut SSS u Domu za odrasle osobe Vila
Maria obratila se je Upravnom vijeću Doma pisanom zamolbom radi priznavanja stručne spreme
prvostupnika fizioterapeuta (završen VI/1 stupanj – stručni naziv Viši fizikalni terapeut) te pripadajućeg
koeficijenta za složenost poslova, umjesto onog fizioterapeutskog tehničara.
Kako Dom za odrasle osobe Vila Maria ima po sistematizaciji dva fizioterapeuta, a sukladno Zakonu
o fizioterapeutskoj djelatnosti, fizioterapeut prvostupnik obavlja postupke fizikalne terapije te upravlja
procesom fizikalne terapije, dok fizioterapeutski tehničar obavlja poslove iz svog djelokruga rada prema
uputama i planu koji izrađuje fizioterapeut, Upravno vijeće je mišljenja da bi se imenovanoj radnici trebala
priznati stručna sprema prvostupnika fizioterapeuta.
Isto tako, posebna oprema za fizikalnu terapiju kojom je ustanova opremljena iziskuje stručno
rukovanje, što najbolje može imenovana radnica, obzirom na višegodišnje iskustvo i stečenu stručnu
spremu.
Zaključak:
Slijedom navedenog, a uzevši u obzir svoje ovlasti, Upravno vijeće Doma, donijelo je Zaključak
kojim se zamolba radnice Maje Gallo upućuje u Ministarstvo socijalne politike i mladih na daljnje
postupanje.

Sjednica je završila u 19,30 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Vinko Knez, prof.
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