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UČENIČKI DOM 
Tomaša Masaryka 25, 

   V i r o v i t i c a 

 

KLASA: 003-06/18-01/07 

URBROJ: 2189-39-04/1-18-3 

Virovitica, 2. svibnja 2018. 

 

ZAKLJUČCI 

s 12. sjednice Domskog odbora održane 2. svibnja 2018. 

Sjednica je započela u 15 sati. 

 

Usvojen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Domskog odbora; 

2. Donošenje Odluke o razrješenju Martine Tišljar s radnog mjesta vršiteljice dužnosti 

ravnatelja na vlastiti zahtjev; 

3. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja; 

4. Donošenje novog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva; 

5. Različito  

 

Ad 1. 

             Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 11. sjednice Domskog odbora. 

Ad 2. 

Martina Tišljar, vršiteljica ravnatelja Učeničkog doma pisanim podneskom zatražila je 

razrješenje s mjesta vršiteljice dužnosti ravnatelja Učeničkog doma s istekom datuma 06. 

svibnja 2018. te da se s datumom 07. svibnja 2018. vraća na radno mjesto odgajateljice u 

Učeničkom domu u Virovitici.  

Domski odbor je jednoglasno prihvatio zamolbu Martine Tišljar i donio Odluku o razrješenju 

Martine Tišljar s radnog mjesta vršiteljice dužnosti ravnatelja na vlastiti zahtjev, te se ista 

razrješuje funkcije vršiteljice dužnosti ravnatelja s istekom datuma 06. svibnja 2018.  

Ad 3. 

Predsjednik Domskog odbora obavijestio je nazočne o potrebi imenovanja vršitelja/ice 

dužnosti ravnatelja. Naime, na 11. sjednici Domskog odbora održanoj 02. svibnja 2018. 

utvrđeno je da niti jedan kandidat za ravnatelja nije dobio većinu propisanu člankom 56. 

stavkom 1. Statuta Učeničkog doma te da niti jedan kandidat nije izabran. Domski odbor 

jednoglasno je donio odluku o neizboru i neimenovanju ravnatelja/ice Učeničkog doma. 

Sadašnja vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar zatražila je, sukladno prethodnoj 

točci dnevnog reda, razrješenje na vlastiti zahtjev s prestankom funkcije vršiteljice dužnosti 

ravnatelja istekom 06. svibnja 2018., pa bi trebalo pristupiti imenovanju novog vršitelja 

dužnosti ravnatelja.  
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Dražen Jurković jednoglasno je imenovan na mjesto vršitelja dužnosti ravnatelja 

Učeničkog doma s početkom obavljanja dužnosti od 07. svibnja 2018. do imenovanja 

ravnatelja, a najduže do godinu dana.  

 

Ad 4. 

Tajnik Učeničkog doma Mario Jakša i vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar 

obrazložili su potrebu za donošenje novog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog 

gradiva. Raniji Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva donijet je 2010. godine te 

su se od tada promijenili rokovi čuvanja za veliki broj akata pa postoji potreba i obveza za 

donošenje novog cjelovitog općeg akta. Na predloženi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i 

registraturnog gradiva dobili smo suglasnost Državnog arhiva u Virovitici. 

Domski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i 

registraturnog gradiva, a isti čini prilog ovom Zapisniku. 

 

Ad 5. 

Nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 15 sati i 20 minuta. 


