UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/20-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-20Pula, 20.10.2020. god.

ZAPISNIK
s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula,
Šišanska cesta 2, održane dana 20.10.2020. god. u prostorijama Doma s početkom u 15.30 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Ingrid Glavan
Kristina Alviž Rengel
Milovan Stojković

Ostali prisutni:

Ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Obzirom da je ovo 1. sjednica novoimenovanog Upravnog vijeća i koje se treba konstituirati,
odnosno izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika, sjednicu otvara ravnateljica Doma.
Iz istog razloga članovima je dostavljen poziv za sjednicu potpisan od strane ravnateljice Doma
sa slijedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
2. Obavijest Izbornog odbora u postupku izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće Doma, o
izabranom predstavniku radnika - izvjestiteljica ravnateljica Doma
3. Imenovanje v.d. ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila Maria
4. Razno
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.
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Ad. 1.
Nastavno na gore navedeno, ravnateljica Doma predlaže da se novoimenovano Upravno vijeće
konstituira, odnosno izabere predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno odabralo Tomislava Butorca za
predsjednika Upravnog vijeća , a Borisa Tončinića za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
Nakon izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, predsjednik Upravnog vijeća preuzima
daljnje vođenje sjednice te se zahvaljuje na ukazanom povjerenju uz obećanje da će se truditi, kao i do
sada, predano obavljati svoju dužnost u Upravnom vijeću te dati sve od sebe da ova ustanova zadrži
stečeni ugled.

Ad. 2.
Upravno vijeće je u skladu sa člankom 63. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
dobilo u materijalima pisanu obavijest predsjednice Izbornog odbora u postupku izbora predstavnika
radnika u Upravno vijeće Doma o izabranom predstavniku radnika Milovanu Stojkoviću.
Ravnateljica je ukratko obrazložila postupak izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće
navodeći da je isti proveden sukladno Zakonu o radu i odredbama Pravilnika o postupku izbora članova
Radničkog vijeća, odnosno na isti način kao i izbor za članove Radničkog vijeća.

Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća podsjeća da je zbog skorašnjeg isteka mandata sadašnjoj
ravnateljici Doma (10.11.2020. god.), proveden natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice temeljem
kojeg je za ravnateljicu Doma u narednom četverogodišnjem mandatu izabrana sadašnja ravnateljica
Vesna Sperath.
Navodi da je, obzirom da nadležno Ministarstvo nije dalo suglasnost na navedeni izbor, dužnost
Upravnog vijeća izabrati v.d ravnatelja, kako ustanova ne bi ostala bez ravnatelja i time se dovelo u
pitanje funkcioniranje ustanove.
Slijedom navedenog, a obzirom da je uspješno vodila ustanovu devet godina, smatra da bi
dosadašnja ravnateljica Vesna Sperath bila najbolji kandidat za tu dužnost te da bi se njenim izborom
na najbolji način riješila situacija do imenovanja ravnatelja Doma.
Stoga predlaže da se za v.d. ravnatelja Doma do imenovanja ravnatelja, a najduže godinu dana,
imenuje dosadašnja ravnateljica Vesna Sperath te prije samog glasovanja, otvara raspravu:
Članica Upravnog vijeća - predstavnica osnivača Kristina Alviž Rengel navodi da rasprava o
ovom izboru nije niti potrebna, obzirom da su se članovi Vijeća u svom dosadašnjem mandatu dobro
upoznali sa radom sadašnje ravnateljice koji je po njenom mišljenju vrlo uspješan te je suglasna sa
njenim izborom za v.d. ravnatelja.
Sa iskazom Kristine Alviž Rengel u potpunosti se slaže i član Upravnog vijeća - predstavnik
radnika Milovan Stojković dodajući da i velika većina radnika daje podršku ravnateljici i u potpunosti
se slaže sa njenim izborom za v.d. ravnatelja.
Član Upravnog vijeća - predstavnik osnivača Boris Tončinić takođe podržava izbor sadašnje
ravnateljice Vesne Sperath za v.d. ravnatelja te se slaže sa mišljenjima ostalih članova, navodeći između
ostalog, da je dužnost Upravnog vijeća štititi interese ustanove, odnosno izabrati osobu koja će je
voditi, a da je upravo sadašnja ravnateljica svojim dosadašnjim radom pokazala da to može.
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Članica Upravnog vijeća - predstavnica korisnika Ingrid Glavan također se slaže sa ostalim
članovima i podržava izbor sadašnje ravnateljice za v.d. ravnatelja.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se
dosadašnja ravnateljica Doma Vesna Sperath imenuje za v.d. ravnatelja, počevši od 11.11.2020. godine
do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja, a najduže godinu dana.
Rezultat glasovanja je 5 glasova "za", odnosno jednoglsno.
I na današnjoj sjednici, svi su članovi Upravnog vijeća ostali pri svom stavu kojeg su imali
prilikom izbora ravnatelja kada su isto tako jednoglasno izabrali dosadašnju ravnateljicu Vesnu Sperath
za ravnateljicu u daljnjem četverogodišnjem madatu.

Zaključak:
Sukladno rezultatima glasovanja, Upravno vijeće je donijelo Odluku kojom se dosadašnja
ravnateljica Vesna Sperath imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnatelja od 11.11.2020. godine do
imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja, a najduže godinu dana te će slijedom navedenog
sa imenovanom sklopiti Ugovor o radu za obavljanje navedene dužnosti.

Sjednica je završila u 16.30 sati.

ZAPISNIČARKA
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Butorac
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