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ČLANOVI RADNIH TIJELA  

 

Članovi Upravnog vijeća: 

 

1. Zdravko Vladanović, dipl. pravnik i dipl. soc. radnik, predsjednik Upravnog vijeća, 

predstavnik osnivača, 

2. Renata Cindrić, mag. prim. obrazovanja, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća, 

predstavnica osnivača, 

3. Darko Cipan, dipl. kineziolog, član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača 

4. Brankica Vručinić, dipl. soc. radnica, članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika 

5. Antonija Lujić Laušin, dipl. soc. pedagog, članica Upravnog vijeća, predstavnica korisnika 

 

Predstavnici Stručnog vijeća: 

 

1. Maja Baće Dumančić, dipl. psiholog, predstavnik struke i predstavnik Odjela (dislocirane 

jedinice) poludnevnog boravka u OŠ, predsjednik Stručnog vijeća  

2. Sandra Kapusta, dipl. soc. radnik, predstavnik stručnih radnika Odjela (dislocirane jedinice) 

organiziranog stanovanja, zamjenik predsjednika Stručnog vijeća  

3. Lidija Brlobuš Vukić, dipl. defektolog-soc. pedagog, predstavnica stručnih radnika Odjela 

(dislocirane jedinice) poludnevnog boravka u osnovnim školama, član Stručnog vijeća  

4. Ivana Đurek Setinšek, dipl. soc. radnik, predstavnik stručnih radnika Odjela timske 

procjene/dijagnostike, prihvata i tretmana (stručna cjelina: timska procjena/dijagnostika i 

prihvat), član Stručnog vijeća 

5. Marija Miličević, mag. soc. pedagogije, predstavnik stručnih radnika Odjela (dislocirane 

jedinice) smještaja, član Stručnog vijeća 

6. Stjepan Podnar, dipl. soc. pedagog, predstavnik stručnih radnika Odjela timske 

procjene/dijagnostike prihvata i tretmana (stručna cjelina: smještaj, boravak i tretman), član 

Stručnog vijeća 

 

U radu Stručnog vijeća sudjeluju ravnatelj i voditelji odjela/dislociranih jedinica. 

 

 

Članovi Tima za kvalitetu usluga: 

 

1. Maja Miljuš, dipl. soc. radnik, predsjednik Tima 

2. Tena Golem, dipl. psiholog,  zamjenik predsjednika Tima 

3. Antonija Bračulj, dipl. soc. pedagog, član Tima 

 

 

Članovi Komisije za prehranu (jelovnike): 

 

1. Vesna Galić, predsjednik  Komisije    

2. Petar Majsec, zamjenik predsjednika Komisije 

3. Ružica Perica, član Komisije 

4. N.V.I., predstavnik korisnika, član Komisije 

5. A. Š., predstavnik korisnika, član Komisije 
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Članovi Etičkog povjerenstva: 

 

1. Silvijo Šturman, dipl. soc. pedagog, predsjednik Etičkog povjerenstva 

2. Antonija Kožulović, dipl. soc. radnik, zamjenik predsjednika Etičkog povjerenstva 

3. Mirica Mrmić, dipl. soc. pedagog, član Etičkog povjerenstva 

4. Renata Ozimec, dipl. soc. radnik, član Etičkog povjerenstva 

5. Sunčana Šimunić, dipl. soc. radnik, član Etičkog povjerenstva 

6. Viktor Ivanko, mag. theol., član Etičkog povjerenstva 

 

 

Članovi Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija: 

 

1. Božo Vrkljan, dipl. soc. radnik, ravnatelj Centra Dugave, predsjednik Povjerenstva 

2. Ivana Brtan, med. sestra Centra Dugave, zamjenica predsjednika Povjerenstva 

3. Marko Meštrov, dr. opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja Dugave, član 

    Povjerenstva, liječnik korisnika Centra Dugave 

4. Nevenka Buhin, dr. opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja Trnje, član Povjerenstva, 

    liječnik korisnika Centra Dugave  

 

 

 

Osoba koja je ovlaštena primati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika: 

 

Hrvoje Merdžan, dipl. novinar, hmerdzan@gmail.com 


