Dječji dom Ruža Petrović
ul. Pina Budicina 17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252
telefoni (052) Ravnateljica: 222-106, Kancelarija odgajatelja: 211-192,
Stručni tim: tel/fax 382-928, Računovodstvo: tel/fax 382-929.
e-mail: djecjid5@gmail.com ili domzadjecupula@gmail.com
Zapisnik 1. Sjednice Upravnog vijeća Dječjeg doma Ruža Petrović održane u Dječjem
domu Ruža Petrović 19. 1. 2017. s početkom u 10,30 sati
Prisutne članice Upravnog vijeća:
1. dr. sc. Marlena Plavšić
2. Silvija Pavić, nast.odgaj.
3. Anka Dušanek, prof. defektologije
4. Adisa Fajić, predstavnica korisnika i korisnica
5. Ana Jović, odgojiteljica, predstavnica radnika i radnica
Sjednici prisustvuje i Sanja Grabar, šefica računovodstva Dječjeg doma Ruža Petrović
kao zapisničarka.
Predsjednica UV Dječjeg doma Ruža Petrović, gđa. Marlena Plavšić otvara sjednicu
Upravnog Vijeća sa sljedećim dnevnim redom:
1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice i realizacija zaključaka
2. Plan nabave za 2017. godinu, razmatranje i donošenje odgovarajućih odluka
3. Razmatranje i donošenje odgovarajućih odluka za Financijski plan za 2017. godinu te
projekcija Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu
4. Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice
Doma, izbor kandidata/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljicu te donošenje
odgovarajućih odluka
5. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz napomenu da 2. i 3. točka zamijene
mjesta te da se pod točkom Razno utvrdi termin i dio dnevnog reda sljedeće sjednice.
Ad 1)
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan i jednoglasno prihvaćen.
Ad 2)
Nakon rasprave jednoglasno su prihvaćeni Financijski plan za 2017. godinu i projekcije
Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu i donijete su odgovarajuće odluke.
Ad 3)
Plan nabave za 2017. godinu je nakon razmatranja i kraće rasprave jednoglasno
prihvaćen. Članice UV-a upoznate su s činjenicom da se Plan nabave objavljuje na internetskim
stranicama Doma.
Ad 4)
Članice UV-a konstatirale su da je natječaj za ravnatelja/ravnateljicu otvoren s danom
objavljivanja u Narodnim novinama od 28. 12. 2016. i da je trajao do 4. 1. 2017. te da je bio

oglašen u Narodnim novinama, Glasu Istre, Zavodu za zapošljavanje, Web stranici i oglasnoj
ploči Doma.
Predsjednica UV-a konstatira da su u roku primljene dvije zamolbe i to (redoslijedom
prispjeća):
1. Zamolba gđe. Davorke Belošević koja je pristigla 3. 1. 2017.
2. Zamolba g. Vedrana Korelića koja je pristigla 4. 1. 2017.
Javnim glasovanjem jednoglasno su izabrale kandidatkinju Davorku Belošević za
ravnateljicu Dječjeg doma Ruža Petrović i donijele odgovarajuću Odluku o izboru gđe. Davorke
Belošević za ravnateljicu Dječjeg doma Ruža Petrović na mandatno razdoblje od 2017. do
2021. godine.
Ad 5)
Pod točkom Razno dogovoren je termin sljedeće sjednice UV-a za 13. 2. 2017. s
početkom u 11,00 sati uz predložene teme za dnevni red: Statut Doma, Izvješće o radu Doma
za 2016. godinu (usmeno), Financijsko izvješće za 2016. godinu te Program rada za 2017.
godinu.

Sjednica je završila u 11, 45 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednica Upravnog vijeća:

_____________

_______________________

Sanja Grabar

dr. sc. Marlena Plavšić

