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O b r a z l o ž e nj e

Članove dosadašnjeg Upravnog vijeća imenovao je Gradonačelnik Odlukom o
imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, (KLASA: 023-01/19-04/3443,URBROJ:2170/01-15-00-19-1) od 29. travnja 2019. godine, na mandat od četiri godine.
Prema Statutu Dječjeg doma "Tić" Rijeka, Upravno vijeće ima pet (5) članova, a čine
ga:
- tri predstavnika od strane osnivača,
- jedan predstavnik od strane radnika Doma,
- jedan predstavnik od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Doma.
Članove Upravnog vijeća od strane predstavnika osnivača imenuje nadležno tijelo
osnivača odnosno gradonačelnik.
Člana Upravnog vijeća iz od strane radnika imenuje radničko vijeće. Ako radničko
vijeće nije utemeljeno predstavnika radnika u Upravnom vijeću biraju radnici neposrednim i
tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima
jednog člana.
Člana Upravnog vijeća od strane predstavnika roditelja ili skrbnika Korisnika Doma
predlažu roditelji odnosno skrbnici Korisnika Doma, a imenuje gradonačelnik.
Članica Upravnog vijeća od strane predstavnika roditelja ili skrbnika Korisnika Doma,
je Slavica Brusić, koja je majka djeteta koje više nije Korisnik Doma te je na njen zahtjev
predloženo njeno razrješenje.
Umjesto Slavice Brusić, za člana Upravnog vijeća od strane predstavnika roditelja ili
skrbnika Korisnika Doma, roditelji/skrbnici Korisnika Dječjeg doma "Tić" Rijeka su dana 16.
prosinca 2019. godine predložili Valtera Domijana.
Prema Statutu Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, u slučaju kada članu Upravnog vijeća
mandat traje do isteka vremena na koji je imenovan odnosno izabran, novom članu
Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća umjesto kojeg je
imenovan odnosno izabran.

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg
z a k lj u č k a
1. Donosi se Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg doma "Tić" Rijeka, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da Odluku iz točke 1. ovoga zaključka objavi u
"Službenim novinama Grada Rijeke".

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 12. i 14. Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka i
članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09,
11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni
tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je dana _________2020. godine
ODLUKU
o razrješenju članice i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg doma "Tić" Rijeka
I.
Razrješuje se Slavica Brusić dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg doma "Tić"
Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma „Tić“ Rijeka.
II.
U Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika
Dječjeg doma "Tić" Rijeka imenuje se
- Valter Domijan.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Gradonačelnik je 7. siječnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Donosi se Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
doma "Tić" Rijeka, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da Odluku iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim
novinama Grada Rijeke".
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Vesne Labudović-Maržić

