
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 sa 5. Sjednice Upravnog vijeća održane u Dječjem domu Ruža Petrović 

30.12.2019.  s početkom u 11,00 sati 

 

Prisutne članice Upravnog vijeća: 

1. dr.sc. Marlena Plavšić 

2. Anka Dušanek, prof defektologije 

3. Ana Jović, predstavnica radnika i radnica 

4. Adisa Fajić, predstavnica korisnika i korisnica 

 

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 Marlena Plavšić otvara sjednicu  Upravnog 

Vijeća i predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice i realizacija zaključaka 

2. Konačni Financijski plan za 2019. godinu, razmatranje, prihvaćanje, donošenje 

odgovarajućih Odluka 

3. Razmatranje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova, 

donošenje odgovarajućih Odluka 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Doma, donošenje odgovarajućih Odluka 

5. Izbor zamjenice predsjednice UV 

6. Razno 

 

Predloženi dnevni rad jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Ad 1) Zapisnik sa prethodne sjednice pročitan je i jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2)  Konačni Financijski plan za 2019. godinu uz obrazloženja šefice računovodstva 

jednoglasno je prihvaćen i donesena je odgovarajuća Odluka. 

 

Ad 3) Ravnateljica je izvijestila članice UV o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji poslova te da je za isti provedeno savjetovanje sa Sindikatom Dječjeg doma koji 

je donio jednoglasnu odluku o prihvaćanju istog. Nakon kraćeg razmatranja članice Upravnog 

vijeća suglasile su se da se prijedlog navedenog Pravilnika pošalje u Ministarstvo  na 

suglasnost.  Predsjednica UV suglasila se sa ostalim članicama UV uz napomenu da cijeli 

Pravilnik bude pisan u oba roda te da će ona izvršiti navedene izmjene u Pravilniku. 

Ravnateljica se obavezala da će kontaktirati Ministarstvo i interesirati se da li se Pravilnik može 

poslati na suglasnost u obliku koji je predložen od strane predsjednice UV. 

 

 

Ad 4) Ravnateljica je izvijestila članice UV da je trebalo napraviti i promjenu Statuta u nekoliko 

članaka sukladno predloženim promjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 

poslova. Nakon kraćeg razmatranja Izmijene i dopune  Statuta jednoglasno su prihvaćene i 

donesena je odgovarajuća Odluka. 
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Ad 5) Budući da je gđa Silvija Pavić nažalost preminula, jedina predstavnica osnivača uz 

predsjednicu UV je gđa Anka Dušanek te je ona jednoglasno izabrana za zamjenicu 

predsjednice UV. Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće da je Ministarstvo obaviješteno o 

istom i zatražen je novi član UV. 

Ad 6) Ravnateljica je izvijestila članice UV o održanim ostavinskim raspravama za pok. Gđu 

Zubin te da je Dječji dom Ruža Petrović naslijedio 50 % stana u Novigradu  i 40 % pokretnina. 

 

 

Sjednica je završila u 12,00 sati. 

 

 

        zapisnik vodila:       predsjednica UV : 

Sanja Grabar        dr.sc.gđa Marlena Plavšić    

________________                                                                          __________________ 


