Na temelju članka 32. i 73. Statuta Doma za odrasle osobe Vila Maria – pročišćeni tekst i članka
27. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), nakon provedenog savjetovanja sa
sindikalnim povjerenicima, Upravno vijeće Doma, na svojoj sjednici održanoj dana 25. 10. 2017.
godine, donijelo je
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU
I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
Članak 1.
U članku 10. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za odrasle
osobe Vila Maria, sa sjedištem u Puli, Šišanska 2 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je donijelo Upravno
vijeće 11.veljače 2016. godine, a koji je stupio na snagu 16. ožujka.2016. godine, u tabelarnom prikazu
sistematizacije radnih mjesta u točci 2. za radno mjesto „Voditelj financijsko-računovodstvenih
poslova“ mijenja se stručna sprema, te sada glasi: „završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni
studij ili stručni studij iz područja ekonomije“.
U točci 13.navedenoga članka Pravilnika mijenja se potreban broj izvršitelja, te sada glasi: „14“.
Članak 2.
U članku 11., stavku 2., točci 2. Pravilnika za radno mjesto „Voditelj financijskoračunovodstvenih poslova“ u posebnim uvjetima mijenja se 1. podstavak i sada glasi: „završen
preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja ekonomije“
U točci 13. navedenoga članka Pravilnika mijenja se potreban broj izvršitelja, te sada glasi:
„14“.
Članak 3.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Doma.

KLASA: 550-01/17-01/16
URBROJ: 2168-381-01-01-17-4
Pula, 25. 10. 2017. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Butorac

Utvrđuje se da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo suglasnost
na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
svojom Odlukom od 25.10.2017.
godine, KLASA: 550-06/17-01/50 , URBROJ: 519-06-2/1-17-2,
da je ova Odluka objavljena na oglasnoj ploči Doma dana
27.10.2017. godine te da je ista stupila
na snagu dana 4.11.2017. godine.

Ravnateljica Doma
Vesna Sperath, mag. ped.

