UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 550-01/14-01/07
Urbroj: 2168-381-01-01-14-1
Pula, 3. lipnja 2014. god.

Sukladno članku 35. i 65. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria», Upravno
vijeće Doma na 14. sjednici održanoj dana 3. 6. 2014. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE „VILA MARIA“

Članak 1.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„ Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na konstituirajućoj sjednici Upravnog
vijeća.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između
predstavnika osnivača . „

Članak 2.
U članku 14. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Preostali članovi Upravnog vijeća mogu tražiti razrješenje člana upravnog vijeća iz stavka 3. ovog
članka.“

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i sada glasi:
„Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na sjednici predlagati izmjene i dopune dnevnog reda.“
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Članak 4.

U članku 17. dodaje se stavak 3. koji glasi
„Sjednici Upravnog vijeća može prisustvovati i sudjelovati u radu ravnatelj Doma, osim u slučaju kad
Upravno vijeće odluči drugačije .“

Članak 5.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Svaki član Upravnog vijeća ima jedan glas.
U slučaju kada član Upravnog vijeća iz opravdanih razloga koje je pismeno obrazložio, duže vrijeme nije u
mogućnosti prisustvovati sjednicama, može glasovati telefonski, putem skypa….., uz obvezu pismene
potvrde danog glasa na njemu najprikladniji način (faks, e-mail, redovnom poštom i sl.)“.

Članak 6.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Član Upravnog vijeća koji je kandidat za ravnatelja doma ne može sudjelovati u raspravi i donošenju
odluke o prijedlogu da se njega imenuje za ravnatelja doma“.

Članak 7.
Ostale odredbe Poslovnika o radu upravnog vijeća od 16. kolovoza 2011. ostaju nepromijenjene.

Članak 8.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Vinko Knez, prof.

2

