
 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za zdravstvo  
i socijalnu skrb 
Pula, Flanatička  29, p.p. 198 
tel.052/372-155, fax: 052/372-154 
 
KLASA: 510-01/02-01/4 
URBROJ: 2163/1-06/6-07-56 
Pula, 09. kolovoza 2007. 
 
 
 

 
Predsjedniku Poglavarstva 

 Istarske županije 
putem 

Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva 

Pazin 
 

 
 
 Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga rješenja a) o razrješenju    

    člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“  
    Pula i b) o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne  

osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
- dostavlja se, 

 
 

Poštovani, 
 
U prilogu ovog akta dostavljamo Vam Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga 

rješenja a) o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo 
Štiglić“ Pula i b) o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
„Alfredo Štiglić“ Pula, radi uvrštenja na dnevni red naredne sjednice Županijskog 
poglavarstva Istarske županije. 

 
 
 S poštovanjem, 
 
 
 
 

       PROČELNICA 
            prim.dr Romanita Rojnić 

 
 



Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) Županijsko poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj dana _________________ donijelo je 
 
 
 

Z a k l j u č a k  
 
 

1. Utvrđuju se prijedlozi rješenja: 
a) o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

„Alfredo Štiglić“ Pula 
b) o imenovanja člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

„Alfredo Štiglić“ Pula 
 
 
 

2. Prijedlozi rješenja iz točke 1. ovog zaključka čine njegov sastavni dio. 
 

 
3. Prijedlozi iz točke 1. ovog zaključka dostavljaju se Županijskoj skupštini Istarske 

županije,  radi raspravljanja i odlučivanja. 
 
 

4. Određuje se pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije , kao izvjestitelj prijedloga rješenja iz točke 1. ovoga zaključka 

 
  
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 

PREDSJEDNIK: 
 Ivan Jakovčić 

 
 
 
 
 

 



Na temelju odredbe članka 99. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 
27/01, 59/01, 82/01, 103/03,44/06 i 79/07), odredbi članaka 36. i 76. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) i 
članka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula, Županijska 
skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ____________ donijela je  
 
 

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju člana Upravnog vijeća  
Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 

 
 
 

1. Željko Ujčić, Teslina 10, Pula razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula. 

 
 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim 
novinama Istarske županije“. 

 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

PREDSJEDNIK 
Anton Peruško 

 
 

Dostaviti: 
1. Željko Ujčić, Teslina 10, Pula 
2. Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
4. Arhiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju odredbe članka 99. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), odredbi članaka 36. i 76. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) i 
članka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula, Županijska 
skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ____________ donijela je  
 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
 
 

1. Marija Miljković, Akvilejski prilaz 2, Pula, imenuje se za člana Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula, kao skrbnik korisnika 
Doma. 

 
2. Imenovana preuzima mandat, prava i obveze člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula utvrđene rješenjem Županijske 
skupštine Istarske županije Klasa: 013-01/06-01/31 Urbroj: 2163/1-01/4-06-2 od 
15. svibnja 2006. godine, o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe „Alfredo Štiglić“ Pula. 

 
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim 

novinama Istarske županije“. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 

PREDSJEDNIK 
Anton Peruško 

 
 

Dostaviti: 
1. Marija Miljković, Akvilejski prilaz 2, Pula 
2. Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
4. Arhiva 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E  
 
 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 
Odredbom članka 99. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je domom socijalne 
skrbi upravlja Upravno vijeće kojeg imenuje osnivač. Nadalje, stavkom 2. istoga članka 
propisano je da upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika 
zaposlen u domu i jedan korisnik doma, odnosno njegov roditelj ili skrbnik. 
Člankom 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula propisano je da 
osnivačka prava nad Domom ima Istarska županija. 
  
 
 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 
Rješenjem Županijske skupštine Istarske županije Klasa:013-02/06-01/31 Urbroj:2163/1-
01/4-06-2 od 15. svibnja 2006. godine o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“, Željko Ujčić imenovan je za člana Upravnog vijeća kao 
skrbnik korisnika Doma. U međuvremenu je njegova majka, čiji skrbnik je bio, preminula, 
te se stoga predlaže njegovo razrješenje. 
Radi potrebe imenovanja novog predstavnika korisnika Doma, odnosno njegovog roditelja 
ili skrbnika za člana Upravnog vijeća Doma, Vijeće korisnika dostavilo je Odluku kojom 
predlažu Mariju Miljković za člana Upravnog vijeća iz redova predstavnika korisnika ili 
skrbnika korisnika Doma. 
Mandat člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula čije 
se imenovanje predlaže ovim rješenjem trajat će do isteka mandata članova Upravnog 
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula imenovanih rješenjem 
Županijske skupštine Istarske županije Klasa:013-02/06-01/31 Urbroj:2163/1-01/4-06-2 od 
15. svibnja 2006. godine. 
Slijedom iznesenog predlaže se donošenje rješenja o razrješenju i rješenja o imenovanju 
člana Upravnog vijeća. 
   
 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA RJEŠENJA 
 
Tekstovi prijedloga rješenja sastavni su dio ovoga obrazloženja 
 
 
 


