UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/3
URBROJ: 2168-381-01-01-21Pula, 30.9.2021. god.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane
dana 30.9.2021. god. u prostoru Doma s početkom u 16.30 sati

Prisutni članovi:

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

Zapisničarka:

Marija Nasipak

-

predsjednik
zamjenica predsjednika
član
član
član

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 7. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o izboru ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila Maria
3. Razno
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.

Ad. 1.
Zapisnici sa 5. i 6. sjecnice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Ad. 2.
Nastavno na 4. i 5. sjednicu, vezano za izbor ravnatelja/ice Doma, na kojima su se otvorile
prijave kandidata/kinja, odnosno obavili razgovori sa kandidatima/kinjama čije su prijave
zadovoljile uvjete natječaja, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se na današnjoj sjednici izvrši
izbor kandidata/kinje za ravnatelja/icu te daje riječ članovima Upravnog vijeća da se pojedinačno
izjasne, odnosno daju svoj prijedlog za izbor kandidata.

Slijedom navedenog, članovi su dali svoje prijedloge za izbor ravnatelja/ice Doma, kako
slijedi:
-

Nenad Žufić predlaže kandidatkinju Sanju Terzić.
Milovan Stojković predlaže kandidatkinju Vesna Sperath.
Nives Tomišić predlaže kandidatkinju Sanju Terzić.
Ivan Pavičić Donkić predlaže kandidatkinju Sanju Terzić.
Ingrid Glavan predlaže kandidatkinju Vesnu Sperath.

Nakon što su članovi Upravnog vijeća predložili svoje kandidate te svoj prijedlog i
obrzaložili, Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su od pet kandidata koji su zadovoljili sve
uvjete natječaja, u uži izbor za ravnatelja/icu Doma ušle kandidatkinje Sanja Terzić i Vesna
Sperath.
Po provedenoj raspravi o predloženim kandidatkinjama za izbor ravnatelja/ice Doma,
predsjednik Upravnog vijeća daje pojedinačno na glasovanje predložene kandidatkinje:


Sanja Terzić
- 3 glasa „ZA“
- 2 glasa „PROTIV“
- 0 glasova „SUZDRŽANI“



Vesna Sperath
- 2 glasova „ZA“
- 3 glasova „PROTIV“
0 glasova „SUZDRŽANI“

Zaključak:
Nakon provedene rasprave i glasovanja svih članova Upravnog vijeća, a u skladu sa gornjim
rezultatima, Upravno vijeće je sa 3 glasa "ZA" i 2 glasa "PROTIV" donijelo Odluku da je Sanja
Terzić izabrana kandidatkinja po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma od 1.9.2021.
godine.
Nakon pribavljenih uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa,
Odluka o izboru kandidatkinje Sanje Terzić sa svom potrebnom dokumentacijom proslijediti će se u
nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu
suglasnost Ministru.
Sjednica je završila u 18.45 sati.

ZAPISNIČARKA:
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Žufić
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