UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/21-01/5
URBROJ: 2168-381-01-01-21-2
Pula, 8.11.2021. god.

ZAPISNIK
sa 1. (konstituirajuće) - ponovljene sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria,
održane dana 5.11.2021. god. u sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u 16.30 sati.
Prisutni članovi:

Slavko Kovačević
Matija Pinezić
Kristina Buić Modrušan
Ingrid Glavan
Milovan Stojković

-

predstavnik osnivača
predestavnik osnivača
predstavnica osnivača
predstavnica korisnika
predstavnika radnika

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

-

v.d. ravnatelja Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Kako je ovo 1. sjednica novoimenovanog Upravnog vijeća koja se treba konstituirati,
odnosno izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika, sjednicu otvara v.d. ravnatelja Doma Vesna
Sperath.
Imenovana pozdravlja prisutne te predlaže usvajanje dolje navedenog dnevnog reda.
1.
2.
3.

Verifikacija zapisnika o odgodi 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.
U nastavku sjednice v.d. ravnatelja predlaže, obzirom na novoimenovane članove, da se svi prisutni
ukratko ponaosob predstave radi boljeg međusobnog upoznavanja. Nakon što su se prisutni
prezentirali, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa odgođene konstituirajuće sjednice koja se je trebala
održati 3.11.2021. godine.
Ad. 1.
Zapisnik o odgodi 1. (konstituirajuće) sjednice Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo.

Ad. 2.
V.d. ravnatelja Vesna Sperath, nadalje predlaže da se novoimenovano Upravno vijeće konstituira,
odnosno izabere predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća te otvara glasovanje.
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Članovi Upravnog vijeća su glasovali, kako slijedi:
Slavko Kovačević
Za predsjednika
Za zamjenika predsjednika

- Slavko Kovačević
- Matija Pinezić

Matija Pinezić
Za predsjednika
Za zamjenika predsjednika

- Slavko Kovačević
- Matija Pinezić

Milovan Stojković
Za predsjednika
Za zamjenika predsjednika

- Kristina Buić Modrušan
- Slavko Kovačević

Ingrid Glavan
Za predsjednika
Za zamjenika predsjednika

- Kristina Buić Modrušan
- Slavko Kovačević

Kristina Buić Modrušan
Za predsjednika
Za zamjenika predsjednika

- Slavko Kovačević
- Matija Pinezić

Zaključak:
Sukladno gore navedenom, za predsjednika Upravnog vijeća sa 3 glasa "ZA" izabran je Slavko
Kovačević, a za zamjenika predsjednika sa 3 glasa "ZA" izabran je Matija Pinezić.
Nakon izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, predsjednik Upravnog vijeća preuzima
daljnje vođenje sjednice te se zahvaljuje na ukazanom povjerenju uz obećanje da će se truditi i
savjesno obavljati svoju dužnost u Upravnom vijeću.

Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća podsjeća da dana 10.11.2021. god. ističe jednogodišnji mandat v.d.
ravnatelja Doma Vesni Sperath. Navodi da je nadležno Ministarstvo uskratilo suglasnost na izbor
kandidatkinje za ravnateljicu Doma temeljem provedenog natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Doma, te se stoga natječaj mora ponoviti. Zbog brzog isteka mandata v.d. ravnatelja
Doma, a kako ustanova ne bi ostala bez ravnatelja i time se dovelo u pitanje njeno funkcioniranje, do
imenovanja ravnatelja po ponovljenom natječaju, potrebno je izabrati v.d. ravnatelja.
Slijedom navedenog, predlaže da se prije samog izbora v.d. ravnatelja pozovu na razgovor
kandidatkinje prijavljene na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja koje ispunjavaju tražene uvjete
kao i svi zaposlenici unutar ustanove koji ispunjavaju uvjete za v.d. ravnatelja, kako bi se stekao bolji
uvid u njihove kompetencije i time olakšao izbor.
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Članica Upravnog vijeća Ingrid Glavan se ne slaže s prijedlogom da se pozovu kandidatkinje izvan
ustanove koje su se javile na natječaj, navodeći da to nikako ne bi bilo uputno ukoliko su zaposlene
na neodređeno vrijeme, a za v.d. ravnatelja im se nudi ugovor na određeno vrijeme, a to mišljenje
podržava i Milovan Stojković.
Nadalje član Milovan Stojković navodi da je njegova osnovna fukncija kao predstavnika radnika u
Upravnom vijeću zastupati radnike i štititi njihove interese. U vezi s time, čita pismo radnika upućeno
Upravnom vijeću Doma u kojem daju podršku dosadašnjem radu v.d. ravnatelja Vesni Sperath. Isto
tako prezentira i potpise velike većine radnika koji podržavaju ravnateljicu u njenom radu. Navodi da
je dužnost Upravnog vijeća štititi interese ustanove, odnosno izabrati osobu koja će je voditi, a da je
po njegovom mišljenju upravo v.d. ravnatelja Vesna Sperath i jedina kandidatkinja koja se ističe u
odnosu na druge glede iskustva u upravljanju i vođenju takve ustanove, a posjeduje i sve ostale
potrebne kompetencije.
Zaključak:
Nakon rasprave vezane uz skorašnji izbor v.d. ravnatelja Doma, članovi Upravnog vijeća su se složili
da se na sjednicu dana 8.11.2021. godine u 17.00 sati pozovu na razgovor kandidtktikinje koje su se
prijavile na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja a ispunjavaju tražne uvjete kao i zaposlenici
unutar ustanove koji ispunjavaju uvjete za ravnatelja, a da će se dana 9.11.2021. god. u 16.30 sati
održati sjednica na kojoj će se između gore navedenih kandidata imenovanti v.d. ravnatelj Doma.

Sjednica je završila u 18.00. sati.

Zapisničarka
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća
Slavko Kovačević
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