UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/
URBROJ: 2168-381-01-01-21Pula, 3.5.2021. god.

ZAPISNIK
sa 1. (konstituirajuće) - ponovljene sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe
Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane on-line, dana 22.4.2021. god.

Dana 22.4.2021. godine održana 1. (konstituirajuća) ponovljena sjednica Upravnog vijeća Doma, na kojoj
su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

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

-

predstavnik osnivača
predstavnik osnivača
predstavnica osnivača
predstavnik korisnika
predstavnik radnika

Zbog trenutne situacije sa epidemijom COVID-19, a poradi sigurnosti sudionika na sjednici, ista je održana
on-line.
Predloženi dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
Godišnji obračun za 2020. godinu
Godišnje izvješće o radu Doma za 2020. godinu
Razno

Članovi Upravnog vijeća su se izjasnili ponaosob (e-mailom) o dnevnom redu:
Predstavnica osnivača Nives Tomišić predložila je da se iz dnevnog reda izbaci 2. točka (Godišnji obračun za
2020. godinu) te da se ista prebaci za neku drugu sjednicu na kojoj će se o istom moći usmeno
prodiskutirati.
Predstavnik osnivača Ivan Pavičić Donkić podržava gornji prijedlog gđe. Tomišić.
Predstavnik osnivača Nenad Žufić također je suglasan da se usvajanje godišnjeg obračuna za 2020. godinu
prebaci za jednu od narednih sjednica koja će se održati u Domu, ovisno o epidemiološkoj situaciji.
Nadalje, predlaže da se u novi dnevni red ubaci i točka vezana uz prijam na smještaj hrvatskog ratnog
vojnog invalida Ž.G. koji u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ostvaruje
prednost pri smještaju, a Povjerenstvo za prijam i otpust korisnika je odbilo njegov zahtjev, kao podrška
v.d. ravnatelja Vesni Sperath za njegov prijam na smještaj.
V.d. ravnatelja Vesna Sperath je upoznala g. Žufića da je u ustanovu zaprimljen dopis nadležnog
Ministarstva kojim se traži podnošenje izvješća o poduzetim mjerama. Dopis ministarstva je sastavni dio

ovog zapisnika i dostavljen je putm e-malia svim članovima Upravnog vijeća, kako bi bili upoznati s
navedenom problematikom.
Sukladno navedenim prijedlozima, dnevni red je izmijenjen, kako slijedi:
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
2. Godišnje izvješće o radu Doma za 2020. godinu
3. Podrška ravnateljici Doma za prijam na smještaj u Dom hrvatskog ratnog vojnog invalida Ž.G.
sukladno članku 127. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (NN 121/17) te
dopisu nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 1.4.2021.
godine.
Izmijenjeni dnevni red je proslijeđen svim članovima Upravnog vijeća sa kojim su se usuglasili i ostali članovi
- predstavnica korisnika Ingrid Glavan i predstavnik radnika Milovan Stojković.

Ad. 1.
Vezano uz konstituiranje Upravnog vijeća, odnosno izbor predsjednika i zamjenika, članovi su glasovali na
slijedeći način:
Nives Tomišić
Za predsjednika
Za zamjenicu predsjednika

- Nenad Žufić
- Nives Tomišić

Ivan Pavičić-Donkić
Za predsjednika
Za zamjenicu predsjednika

- Nenad Žufić
- Nives Tomišić

Nenad Žufić
Za predsjednika
Za zamjenicu predsjednika

- Nenad Žufić
- Nives Tomišić

Ingrid Glavan
Za predsjednika
Za zamjencu predsjednika

- Ivan Pavičić-Donkić
- Nives Tomišić

Milovan Stojković
Za predsjednika
Za zamjenicu predsjednika

- Ivan Pavičić-Donkić
- Nives Tomišić

Potvrde o glasovanju e-mailom su sastavni dio ovog zapisnika.
Zaključak:
Sukladno gore navedenom, za predsjednika Upravnog vijeća sa 3 glasa "ZA" izabran je Nenad Žufić, a za
zamjenicu predsjednika sa 5 glasova "ZA" izabrana je Nives Tomišić.
Ad. 2.
Godišnje izvješće o radu Doma za 2020. godinu sastavni je dio ovog zapisnika, a isto je članovima
Upravnog vijeća prethodno dostavljeno e-mailom kako bi se upoznali sa njegovim sadržajem te na sjednici
mogli glasovati.
Zaključak:
Godišnje izvješće o radu Doma članovi su jednoglasno prihvatili.
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Ad. 3.
Vezano uz ovu točku dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su se putem e-maila izjasnili:
Nives Tomišić se navodi da ne želi glasovati po ovoj točci, obziroma da je Odluka o prijamu korisnika u Dom
u nadležnosti Povjerenstva za prijam i otpust korisnika.
Nenad Žufić također navodi da odluku o odobrenju smještaja korisnika u Dom donosi Povjerenstvo za
prijam i otpust korisnika, a da Upravno vijeće tu nema ingerencije. No, obzirom da je nadležno ministarstvo
naložilo ravnateljici da podnese izvješće o poduzetim mjerama u ovom predmetu, predlaže da za sljedeću
sjednicu pripremi cjelokupnu dokumjentaciju kako bi Upravno vijeće imalo uvid u cjelokupni predmet i
donijelo svoju preporuku.
Ivan Pavičić-Donkić se nije izjasnio u vezi ove točke.
Ingrid Glavan kao predstavnica korisnika u Upravnom vijeću daje podršku v.d. ravnatelja, uz prijedlog da se
hrvatskog radnog vojnog invalida Ž.G. primi na smjejštaj u Dom, navodeći da je to u njegovom najboljem
interesu.
Milovan Stojković kao predstavnik radnika izražava žaljenje što smještaj ovog HRVI nije već realiziran
obzirom da je to u njegovom interesu, a pored toga i ispunjava uvjete za smještaj a da Povjerenstvo za
prijam i otpust korisnika to nije prepoznalo. Navodi da daje podšku v.d. ravnatelja da se dotična osoba
primni na smještaj u Dom.

Naknadnim kontaktom (e-mail od 30.4.2021.) predsjednik Upravnog vijeća Nenad Žufić se je izjasnio da će
glasovati za donošenje odluke o podršci v.d. ravnatelja za prijam na smještaj HRVI Ž.G., obzirom da se niti
jedan čan Upravnog vijeća nije izjasnio o njegovom prijedlogu da se o toj točci održi rasprava na slijedećoj
sjednici (e-mail u privitku)
Isto tako član Upravnog vijeća Ivan Pavičić Doknić se je također naknadno izjasnio (e-mail od 30.4.2021.) da
se po ovoj točci nije očitovano iz razloga što je svoje glasovanje uputio prije nego je dobio promijenjeni
dnevni red, te da daje podršku v.d. ravnatelja za prijam na smještaj gore imenovane osobe (e-mail u
privitku).

Zaključak:
Sukladno gore navedenom, za podršku v.d. ravnatelja za prijam na smještaj u Dom Hrvatskog
ratnog vojnog invalida Ž.G. glasovalo je 4 člana "ZA" i 1 član "PROTIV".

ZAPISNIČAR:
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Žufić
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