UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/3
URBROJ: 2168-381-01-01-21-5
Pula, 23.9.2021. god.

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
23.9.2021. god. u prostoru Doma s početkom u 16.30 sati

Prisutni članovi:

Nenad Žufić
Nives Tomišić
Ivan Pavičić-Donkić
Ingrid Glavan
Milovan Stojković

-

predsjednik
zamjenica predsjednika
član
član
član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath, v.d. ravnatelja (prisutna na točci 1.i 2., a nakon
toga napušta sjednicu)

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju programa/projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2022. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji, za slijedeće
programe/projekte:




Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma
u 2022. " – Istarska županija
Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2022.” - Grad Pula
Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” – ostale općine i
gradovi u Istarskoj županiji

- izvjestiteljica v.d. ravnatelja Doma
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma - izvjestitelj predsjednik Upravnog
vijeća
4. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila Maria - izvjestitelj predsjednik Upravnog vijeća
5. Razno
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.

Ad. 1.
Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.
V.d. ravnatelja Doma informira Upravno vijeće da se Dom namjerava prijaviti na javne natječaje gradova i
općina u Istarskoj županiji, kao i same Županije za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih
potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi iz Proračuna za 2022. godinu, sa slijedećim projektima/programima:




Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2022. godini”
Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2022. ”
Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika”

Nakon toga obrazlaže svaki planirani projekt/program pojedinačno, a njihovi pisani sažeci, koje su članovi
Vijeća dobili u materijalima, su sastavni dio ovog Zapisnika.
Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika doma
V.d. ravnatelja navodi da se ovaj program provodi kontinuirano već dugi niz godina putem programa javnih
potreba Grada Pule i Istarske županije te se na taj naćin osiguravaju sredstva za financiranje dodatnih mjera
specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma, a već nekoliko godina samo iz proračuna Istarske županije.
Naši korisnici pored osnovne (psihičke) bolesti imaju i niz drugih bolesti za koje se brinu liječnici specijalisti
dolaskom u Dom.
Sredstva za financiranje liječnika specijalista u 2022. godini (liječnik obiteljske medicine, psihijatar, neurolog,
fizijatar i internista), namjeravaju se osigurati prijavom na Javni natječaj za financiranje programa/projekata namjenjih
zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu.
Djeca slikom do Vile Marije 2022.
V.d. ravnatelja Doma informira Upravno vijeće da se ovaj dugogodišnji projekt namjerava i u ovoj godini
prijaviti na Javni natječaj za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz Proračuna
Grada Pule za 2022. godinu.
Nakon toga ukratko prezentira navedeni projekt, između ostalog navodeći da je glavni cilj ovog projekta
uklanjanje predrasuda prema osobama s mentalnim oštećenjima, a da su sudionici projekta predškolarci i odgajateljice
Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule, učenici i profesori/voditelji osnovnih i srednjih škola Grada Pule, predstavnici
Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre te odrasle osobe s mentalnim oštećenjem smješten u Domu.
Klimatizacija prostora za terapiju korisnika
V.d. ravnatelja navodi da se ovaj projekt provodi već nekoliko godina te da se isti, obzirom da u Domu još
uvijek nedostaje velik broj klima uređaja, namjerava provoditi i u 2022. godini prijavom na Javni natječaj za
financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz Proračuna
općina i gradova u Istarskoj županiji za 2022. godinu.
Nadalje navodi da se prikupljenim sredstvima namjeravaju opremiti prostori za boravak i terapiju korisnika
Doma klima uređajima kako bi se poboljšali životni uvjeti korisnika Doma, čime bi se ostvario i glavni cilj projekta.
Nakon što je prezentirala navedene projekte, v.d. ravnatelja predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.
Nakon rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog v.d. ravnatelja o prihvaćanju
spomenutih projekata.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno donijelo odluke o prihvaćanju gore
navedenih programa/projekata.

Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koji je Upravno
vijeće raspisalo na prethodnoj sjednici objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web
stranici Doma dana 1.9.2021. godine te da je rok za dostavu prijava 16.9.2021. godine.
Navodi da je u roku za dostavu prijava zaprimljeno 9 (devet) prijava. Zatim pristupa pregledavanju omotnica i
konstatira da su sve omotnice zatvorene i uredno protokolirane po vremenu pristizanja.
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Nakon toga pristupa otvaranju prijava po redosljedu zaprimanja, te konstatira slijedeće:
Prijava br. 1. (kaandidatkinja Vesna Sperath)
zaprimljena u roku (14.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 2. (kandidatkinja Sanja Terzić)
zaprimljena u rokui (14.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 3. (kandidatkinja Erika Todorić)
zaprimljena u roku (14.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ne ispunjava ostale uvjete natječaja
(kandidatkinja ima završen preddiplomski studij - prvostupnica radne terapije, a kako su se na natječaj
prijavili kandidati koji imaju završen diplomski sveučilišni studij, a ispunjavaju uvjete natječaja,
kandidatkinja sukladno čl. 154., st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi ne ispunjava uvjete)
Prijava br. 4. (kandidatkinja Patricija Kožljan-Cigić)
zaprimljena u roku (14.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 5. (kandidatkinja Neda Nefat Vrbanić)
zaprimljena u roku (15.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 6. (kandidatkinja Tina Načinović)
zaprimljena u roku (16.9.2021.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 7. (kandidatkinja Sonja Ružić)
zaprimljena u roku (20.9.2021. - pečat pošte 15.9.21.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ispunjava sve ostale uvjete natječaja
Prijava br. 8. (kandidatkinja Danijela Buršić)
zaprimljena u roku (20.9.2021. - pečat pošte 16.9.21.)
dostavljena sva tražena dokumentacija
ne ispunjava ostale uvjete natječaja
(kandidatkinja nema pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
te u skladu s člankom 154., st. 1., točkom 2. Zakona o socijanoj skrbi ne ispunjava uvjete)
Prijava br. 9. (kandidatkinja Gordana Turković)
zaprimljena u roku (21.9.2021. - pečat pošte 16.9.21.)
dostavljena sva potrebna dokumentacija
ne ispunjava ostale uvjete natječaja
(kandidatkinja nema pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
te u skladu s člankom 154., st. 1., točkom 2. Zakona o socijanoj skrbi ne ispunjava uvjete)

3

Iz gornjeg prikaza razvidno je:
da su prijave svih kandidata pristigle u roku
da je dokumentacija svih kandidata potpuna, odnosno u skladu sa uvjetima natječaja
da prijave kandidata pod rednim brojem 1., 2., 4., 5., 6. i 7. zadovoljavaju i sve ostale tražene uvjete
natječaja
prijave kandidata pod rednim brojem 3., 7. i 8. ne ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja

Zaključak:
Članovi Upravnog vijeća su se usuglasili da se kandidati pod rednim brojem 1., 2., 4., 5., 6. i 7. koji ispunjavaju
sve formalne uvjete natječaja, prije samog izbora, pozovu na razgovor dana 28.9.2021. godine, kako bi im se dala
mogućnost osobne prezentacije, nakon čega bi Upravno vijeće dobilo podrobnija saznanja o njihovim
kompetencijama.

Sjednica je završila u 18.30 sati.

ZAPISNIČARKA:
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Žufić
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