
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 

5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) i članka 151. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 

br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 

________ sjednici održanoj dana _________ donosi 

 

RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju  članova Upravnog vijeća ustanove  

Doma za starije osobe „Tisno“  

 

 

Članak 1.  

Dr. Boris Magazin, dr. Tatjana Markov Salamun i Silvio Šoda razrješuju se dužnosti 

članova Upravnog vijeća ustanove Dom za starije osobe „Tisno“, predstavnika Općine Tisno 

kao osnivača ( dalje  tekstu: Osnivač) iz razloga isteka mandata. 

  

 

Članak 2. 

U Upravno vijeće ustanove Dom za starije osobe „Tisno kao predstavnici Osnivača 

imenuju se: 

                       1.___________________ 

                       2.___________________ 

                       3. __________________  .  

 

 

Članak 3. 

Imenovani članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Tisno, imenuju se na 

mandat od četiri godine.  

 

Članak 4. 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Tisno.  

 

KLASA: 

URBROJ: 

Tisno,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik: 

Petar Jakovčev,v.r. 

 

Obrazloženje  

 

Člankom 149. st. 2.  Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17) određeno je upravno vijeće doma socijalne skrbi u koju kategoriju pripada 

Dom za starije osobe „Tisno“, čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika 



zaposlen u domu i jedan predstavnik korisnika doma socijalne skrbi ili njegov roditelj ili 

skrbnik.  

Člankom 150. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 

130/17) određeno je da predstavnici u upravnom vijeću doma kojem je osnivač Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju imati najmanje 

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirane preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj 

društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.  

Člankom 151. određeno je da članove upravnog vijeća predstavnike osnivača, imenuje 

osnivač na mandat od četiri godine.  

Člankom 22. Statuta Doma za starije osobe Tisno određeno je da članove Upravnog 

vijeća, predstavnike Osnivača i korisnika Doma imenuje Osnivač na mandat od četiri godine.  

Člankom  23. Statuta Doma za starije osobe Tisno određeno je da predstavnici 

Osnivača u Upravnom vijeću Doma moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na 

poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj 

djelatnosti. 


