UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/5
URBROJ: 2168-381-01-01-21-5
Pula, 25.11.2021. god.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana 24.11.2021. god. u
sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u 16.30 sati.
Prisutni članovi:

Slavko Kovačević
Matija Pinezić
Kristina Buić Modrušan
Milovan Stojković

-

predsjednik
zamjenik predsjednika
član
član

Odsutni članovi:

Ingrid Glavan

-

član

Ostali prisutni:

Zlatko Bašlin

-

v.d. ravnatelja

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Doma
Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.

Ad. 1.
Zapisnici sa 3. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je Dom u skladu sa Pravilnikom o mjerilima i načinu
korištenja vlastitih prihoda…. nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i
socijalne politike od 15.3.2021. god. (u privitku) te Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2020.
godinu, u obvezi izraditi Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlasitith prihoda. Prijedlog teksta
predmetnog pravilnika članovi su dobili u materijalima, a isti je sastavni dio ovog zapisnika.
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Slijedom navedenog, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se izrađeni tekst Pravilnika usvoji na
današnjoj sjednici kako bi se isti mogao dostaviti u nadležno ministarstvno na prethodnu
suglasnost, a po dobivenoj suglasnosti donijeti na jednoj od idućih sjednica.
Zaključak:
Nakon provodenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se utvrđuje
predloženi tekst Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlasitith prihoda, koja će se zajedno sa
Pravilnikom prosijediti u nadležno ministarstvo na prethodnu suglasnost.

Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se na današnjoj sjednici utvrdi pročišćenit tekst Statuta
Doma u koji su ugrađene dosadašnje izmjene i dopune Statuta. Pročišćeni tekst su članovi dobili u
materijalima, a isti je sastavni dio ovog zapisnika. Obzirom da nije bilo primjedbi na predloženi
tekst Statuta, predsjednik isti daje na glasovanje.
Zaključak:
Po provedenom glasovanju, Upravno vijeće je jednoglasno utvrdilo Pročišćenit tekst Statuta Doma.
Ad. 4.
Upravno vijeće je raspravljalo o tekućoj problematici u ustanovi, poput nedostatka radnika u
pojedinim ustrojstvenim jedinicama, uređenja tavanskog prostora u zgradi Doma namjenjenog za
provođenje terapije korisnika, a koje je u fazi izrade projektne dokumentacije, rešavanja javne
rasvjete uz prilaznu cestu Doma i dr.

Sjednica je završila u 17.30. sati.

Zapisničarka
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća
Slavko Kovačević
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