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 s 3. Sjednice Upravnog vijeća održane u Dječjem domu Ruža Petrović 8. 5.
2017. s početkom u 11 sati
Prisutne članice Upravnog vijeća:
1. dr.sc. Marlena Plavšić
2. Silvija Pavić, nast. odgaj.
3. Adisa Fajić, predstavnica korisnika
4. Ana Jović, predstavnica radnika
Opravdano odsutna članica Upravnog vijeća
1. Anka Dušanek, prof. defektologinja
Sjednici prisustvuju:
- Davorka Belošević, ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović 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. Ocjenjivanje rada ravnateljice za 2016. godinu temeljem važećeg Pravilnika
3. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1. 1. do 31. 3. 2017.
godine te donošenje odgovarajuće odluke
4. Informacije o donaciji Microsofta
5. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1) Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan i jednoglasno prihvaćen uz dodatak da je za
škure donesena Odluka da su članice Upravnog vijeća suglasne s nabavkom i da ravnateljica
krene u prikupljanje ponuda.
Ad 2) Gđa Ana Jović je izvjestila članice Upravnog vijeća da ravnateljica ocjenjuje stručne
radnike a da Upravno vijeće ocjenjuje ravnateljicu na temelju prijedloga Stručnog vijeća koje
je na sjednici 30. 03. 2017. donijelo jednoglasno Odluku da se ravnateljica Doma ocjenjuje
ocjenom „Naročito uspješna“ uz maksimalan broj bodova prema kriterijima zadanim važećom
Pravilnikom o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika
u djelatnosti socijalne skrbi.
Članice Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatile Odluku Stručnog vijeća te također ocjenile
ravnateljicu za 2016. godinu ocjenom „Naročito uspješna“.
Ad 3) Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1. 1. do 31. 3. 2017.
je nakon dobivenih obrazloženja od šefice računovodstva Doma jednoglasno i prihvaćen te je
donijeta Odluka.
Ad 4) Ravnateljica Doma upoznala je članice Upravnog vijeća o donaciji Microsofta u iznosu
od 15.000,00 kn povodom sedamnaeste konferencije Microsofta koja se održala u Poreču.

Ad 5) Pod razno članice Upravnog vijeća nemaju dodatnih pitanja.
Sjednica je završila u 12 sati.

zapisnik vodila:
Sanja Grabar

predsjednica UV
dr. sc. Marlena Plavšić
________________

