UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/20-01/6
URBROJ: 2168-381-01-01-20-2
Pula, 9.12.2020. god.

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
9.12.2020. god. u prostorijama Doma s početkom u 15.30 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Ingrid Glavan
Kristina Alviž Rengel
Milovan Stojković

-

predsjednik
zamjenik predsjednika
član
član
član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath, v.d. ravnatelja Doma
Mirjana Vratović, vodit. fin. rač. poslova

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 2. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.

Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. god. - izvjestiteljica voditeljica fin. - rač. poslova Mirajana
Vratović

2.

Prijedlog Financijskog plana za 2021. god. te projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – izvjestiteljica
voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović

3.

Godišnji program rada Doma za 2021. godinu - izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath

4.

Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma - izvjestiteljica v.d.
ravnatelja Vesna Sperath

5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma - izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath

6.

Razno

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.

Ad. 1.
Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović ukratko obrazlaže 1. Izmjenu i
dopunu financijskog plana Doma za 2020. godinu.
Članovi Upravnog vijeća su u materijalima dobili tabelarni prikaz Izmjene financijskog plana, a koji je
ujedno i sastavni dio ovog zapisnika, kako bi mogli pratiti izlaganje imenovane koja je prezentirala izmjenu po
stavkama sa osvrtom na najznačajnije stavke na kojima je došlo do povećanja Plana.
Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te rasprave, Predsjednik Upravnog
vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu financijskog plana za 2020. godinu.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se prihvaća 1.
Izmjena i dopuna financijskog plana Doma za 2020. godinu.
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Ad. 2.
Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović navodi da je prijedlog financijskog
plana Doma za 2021. godinu izrađen na bazi Plana iz 2020. godine uz određena odstupanja na nekim stavkama
zbog nedostatnih sredstava plana za 2020. godinu, obzirom na smanjenje plana početkom godine od strane
nadležnog Ministarstva.
Također navodi da ovaj prijedlog plana nije potvrđen od strane nadležnog Ministarstva, a u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti mora se donijeti do kraja godine.
Nadalje, imenovana ukratko prezentira prijedlog plana za 2021. godinu po stavkama, kao i projekciju
Plana za 2022. i 2023. godinu, te predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.
Tabelarni prikaz prijedloga financijskog plana za 2021. kao i projekcije plana za 2022. i 2023. god.
sastavni su dio ovog zapisnika.
Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te rasprave, Predsjednik Upravnog
vijeća daje na glasovanje prijedlog financijskog plana Doma za 2020. godinu te projekciju Plana za 2022. i 2023.
godinu.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se prihvaća
prijedlog financijskog plan Doma za 2021. godinu te projekcija Plana za 2022. i 2023. godinu.

Ad. 3.
Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2021. godinu kojeg su članovi
Upravnog vijeća dobili na uvid prije održavanja sjednice kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem te tako mogli
dati eventualne primjedbe na sjednici, a isti je sastavni dio ovog zapisnika.
V.d. ravnatelja Doma Vesna Sperath izvješćuje Upravno vijeće da je Program rada izrađen na bazi
prošlogodišnjeg, te da je u nekim segmentima ograničen, ovisno o situaciji sa epidemijom COVID-19.
Nakon izlaganja v.d. ravnatelja Doma, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji program
rada Doma za 2021. godinu.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Godišnji program rada Doma za
2021. godinu.

Ad. 4.
V.d. ravantelja Doma navodi da se je ukazala potreba za donošenjem novog Pravilnika o unutarnjem
ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma, a o čemu su članovi Upravnog vijeća na jednoj od prethodnih
sjednica bili upoznati i usuglasili se sa istim.
Nadalje obrazlaže promjene koje su unesene u pravilnik u odnosu na postojeći, te tako navodi da se isti
mijenja:
- u dijelu koji se odnosi na djelatnost Doma
- na unutarnji ustroj na način da se ukida Odjel pslihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske
skrbi a navedeni poslovi su pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja. Isto tako mijenjaju se nazivi
ostala dva Odjela u Ustrojbene jedinice kao i nazivi radnih mjesta (uskalđeni sa novom Uredborm Vlade
o nazivima radnih mjesta……). U svakoj ustrojbenoj jedinici osnivaju se po dva Odsjeka.
- sistematizirano je jedno novo radno mjesto u računovodstvu - računovodstveni referent, a ukinuto
jedno radno mjesto radni instruktor (SSS), a radno mjesto medicinska sestra povećano je za jednog
izvršitelja
- za radno mjesto fizioterapeut za koje je opći uvjet SSS/VŠS po postojećem pravilniku, u ovom pravilniku
je izmijenjeno VŠS/VSS
- promjene su i u opisima poslova za neka radna mjesta i dr.
Nakon što je imenovana prezentirala promjene koje su unesene u novi Pravilnik, predsjednik Upravnog
vijeća otvara raspravu, nakon koje daje na glasovanje Pravilnik.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta.
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Ad. 5.
V.d. ravantelja Doma navodi da je izmijenjen Statut Doma u dijelu koji se odnosi na djelatnost Doma i
unutarnji ustroj, a koje su promjene unesene i u Pravilnik iz točke 4. Zapisnika.
Obzirom da je v.d. ravnatelja već pojasnila nastale promjene prilikom izlaganja o promjenama u
Pravilniku o unutarnjem ustroju, predsjednik Upranog vijeća daje na glasovanje promjene koje su unesene u
Statut Doma.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Doma.

Ad. 6.
6.1.
Predsjednik Upravnog vijeća informira prisutne da je na adresu Upravnog vijeća pristigla omotnica koju
daje članici Upravnog vijeća Kristini Alviž Rengel da je otvori i pročita, što je imenovana i učinila.
Navedeno pismeno, koje je sastavni dio ovog zapisnika, uputio je sin stranke Ž.G. čiji je zahtjev za
smještaj u Dom odbijen od strane Povjerenstva za prijam i otpust korisnika, sa zamolbom da Upravno vijeće
razmotri mogućnost njegovog smještaja u Dom.
U pismenu navodi da se školuje te da mu ne ostaje dovoljno vremena da se skrbi o ocu koji po njegovim
navodima nije sposoban za samostalan život.
Naime, radi se o hrvatskom ratnom vojnom invalidu domovinskog rata, oboljelom od PTS, a kasnije se
razvio i niz organskih bolesti uslijed psihičkih bolesti i liječenja. Isto tako, navodi da je imao i težu prometnu
nesreću te je jako teško pokretan.
Obzirom da ga u drugim domovima za starije i nemoćne ne žele primiti zbog njegovih psihičkih bolesti,
sin navodi da mu je jedino preostao smještaj u našu ustanovu, te moli Upravno vijeće da iznađe rješenje kako bi
se ovaj smještaj realizirao.
Nakon što je Kristina Alviž Rengel pročitala pismeno, predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu o
navedenom predmetu.
Zaključak:
Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog vijeća su se jednoglasno usuglasili da se navedena osoba
primi u Dom.
Slijedom navedenog Upravno vijeće nalaže v.d. ravnatelja Doma Vesni Sperath da se osoba primi na
smještaj u Dom iz slijedećih razloga koji su razvidni iz pismena:
ima psihičku dijagnozu (u privitku medicinska dokumentacija)
nema tko skrbiti o njemu (sin navodi da se školuje i nije u mogućnosti skrbiti o ocu)
imenovani je HRVI te ima pravo prednosti pri smještaju u ustanove socijalne skrbi a kojima je osnivač
Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne samouprave (članak 127. Zakona o Hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
6.2.
V.d. ravnatelja Doma Vesna Sperath informira Upravno vijeće o namjeri povećanja cijene iznajmljivanja
električnih kreveta iz trenutne cijene 150,00 kn mjesečno na cijenu od 200,00 kn mjesečno, a da se za socijalno
ugroženu kategoriju korisnika kreveta, isti iznajmljuju bez naknade.
Zaključak:
Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog vijeća su se jednoglasno usuglasili sa gornjim prijedlogom,
s napomenom da v.d. ravnatelja za spomenuti najam kreveta bez naknade oformi Povjerenstvo koje će procjeniti
da li korisnik eventualno pripada socijalno ugroženoj kategoriji.
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6.3.
Predsjednik Upravnog vijeća čita tekst pismena koje će se, prema dogovoru na prethodnoj sjednici,
uputiti u nadležno Ministarstvo, a vezano za imenovanje v.d. ravnatelja Doma (pismeno u privitku).
Zaključak:
Upravno vijeće je suglasno s pročitanim tekstom predmetnog pismena te će isto biti upućeno u nadležno
Ministarstvo.

Sjednica je završila u 16.15 sati.

ZAPISNIČARKA
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Butorac

.
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