
URBROJ: 2106/01-27-17-415
Buzet, 14.11.2017. g.

14. 11. 2017. godine s početkom u 15.35 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je
20. sjednica Upravnog vijeća Doma.

Sjednici su prisustvovali:
- predsjednik Upravnog vijeća Darko Jakac, dipl.iur.
- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi, economist komercijalnog 
  usmjerenja   
- član Upravnog vijeća gđa. Tatjana Sirotić, mag. oec.
- član Upravnog vijeća Ivan Muzica
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena

Predložen je i usvojen sljedeći:
DNEVNI RED

1.   Verifikacija zapisnika 17.  i 19. sjednice Upravnog vijeća.

2.  Razmatranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma 
za starije osobe Buzet.
     
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red.

Ad.1.
Verifikacija zapisnika prethodnih sjednica Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Verificiraju  se zapisnici 17. i 19. sjednice Upravnog vijeća Doma.

Ad.2.
Razmatranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za

starije osobe Buzet.

Upravno vijeće donosi sljedeće zaključke:

ZAKLJUČAK 1:
Na javni natječaj pristiglo ukupno četiri molbe i to:

1. Branka Šaškin, Aldo Negri 4, 52 440 Poreč
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2. Gordana Helen Šišović, Jakova Volčića 5, 52000 Pazin
3. Neda Nežić, Prva ulica 62, Murine, 52470 Umag
4. Sanela Mrđan, Barbalićeva 4, 52100 Pula

Upravno vijeće utvrdilo je da su sve četiri zaprimljene molbe pravovremene od čega su
molbe kandidatkinja  1., 2. i 3. potpune, dostavljene u originalu ili ovjerenoj preslici, te
nesporno udovoljavaju svim uvjetima natječaja.
Upravno vijeće  utvrđuje  da je  molba Sanele Mrđan formalno nepotpuna budući  da
tražena dokumentacija nije dostavljena u originalu ili ovjerenoj preslici. Uz navedeno
kandidatkinja  Sanela  Mrđan  ne  udovoljava  uvjetima  natječaja  budući  da  je  visoku
stručnu spremu stekla 2017. godine, te nema pet godina traženog radnog iskustva u
propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju.

ZAKLJUČAK 2 : 
Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Doma za starije osobe Buzet donijeti će se na
21.  sjednici  Upravnog  vijeća  koja  se  zakazuje  za  utorak  28.11.2017.  godine  nakon
provedenog  intervjua  sa  kandidatkinjama od  1  do  3., ukoliko  do  tada  Dom  pribavi
dokaze iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Nalaže se stručnim službama Doma za starije osobe Buzet da preporučenom poštom
(Hpekspres dostava drugi dan do deset sati) dostave poziv na interviju kandidatkinjama
od 1. do 3.

ZAKLJUČAK 3:
Dom će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi za
kandidatkinje  koje  su  zadovoljile  uvjetima  natječaja  za  izbor  i  imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Buzet.

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 16.25 sati.

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Sanja Rupena                          Darko Jakac, dipl. iur.
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