
URBROJ:2106/01-27-17-47
Buzet, 27.01.2017. g.

27. 01. 2017. godine s početkom u 15.35 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je
15. sjednica Upravnog vijeća Doma.

Sjednici su prisustvovali:
- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi, economist komercijalnog 
  usmjerenja   
- član Upravnog vijeća gđa. Tatjana Sirotić, mag. oec.
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena

Opravdali svoj izostanak:
- predsjednik Upravnog vijeća Darko Jakac, dipl.iur.
- član Upravnog vijeća Ivan Muzica
- ravnateljica Doma Gordana Helen Šišović

Predložen je i usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Verifikacija zapisnika prethodnih sjednica Upravnog vijeća.
2.    Potvrda Odluka telefonskih sjednice UV održanih 11.11.2016. i 18.1.2017. o 
prihvaćanju „Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne nabave“
i projekata Doma za starije osobe Buzet u 2017. godini:“Dom Buzet-dodatne mjere 
zdravstvene zaštite za 2017. godinu“, „Doma je najljepše 2017.“ i „Organizirane 
dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“
3.   Izvještaj Povjerenstva za sprečavanje hospitalnih infekcija. Izvještaj obrazlaže 
glavna med. sestra Doma Maja Ivaniš.
4.   Financijska izvješća za 2016. godinu. Izvješća obrazlaže voditeljica 
računovodstva Davorka Hren.
5.   I. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu. Obrazlaže voditeljica 
računovodstva Davorka Hren.
6.   Izvještaj o radu Doma za starije osobe Buzet za 2016. godinu. Obrazlaže Zlatka 
Marzi.
7.   Plan i program rada Doma za starije osobe Buzet za 2017. godinu. Obrazlaže 
ravnateljica Zlatka Marzi.
8.   10 godina rada Doma.
9.   Razno 
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red.

Ad.1.
Verifikacija zapisnika prethodnih sjednica Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Verificiraju se zapisnici 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća Doma.

Ad.2.
Potvrda Odluka telefonskih sjednice UV održanih 11.11.2016. i 18.1.2017. o
prihvaćanju „Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne
nabave“ i projekata Doma za starije osobe Buzet u 2017. godini:“Dom Buzet-

dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“, „Doma je najljepše
2017.“ i „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se potvrđuju Odluke telefonskih sjednice UV održanih
11.11.2016. i 18.1.2017. o prihvaćanju „Pravilnika o postupku nabave roba, radova
i  usluga  bagatelne  nabave“  i  projekata  Doma  za  starije  osobe  Buzet  u  2017.
godini:“Dom Buzet-dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“, „Doma je
najljepše 2017.“ i „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“

Ad. 3.
Izvještaj Povjerenstva za sprečavanje hospitalnih infekcija. Izvještaj

obrazlaže glavna med. sestra Doma Maja Ivaniš.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno  se   prihvaća  Izvještaj  Povjerenstva  za  sprečavanje
hospitalnih infekcija. 

Ad.4.
Financijska izvješća za 2016. godinu. Izvješća obrazlaže voditeljica

računovodstva Davorka Hren.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju Financijska izvješća za 2016. godinu.

Ad.5.
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu. Obrazlaže voditeljica

računovodstva Davorka Hren.
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju I. izmjene i dopune financijskog plana za
2017. godinu.

Ad 6.
Izvještaj o radu Doma za starije osobe Buzet za 2016. godinu. Obrazlaže

zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi.

ZAKLJUČAK:  Jednoglasno se  prihvaća  Izvještaj  o  radu Doma  za  starije  osobe
Buzet za 2016. godinu.

Ad 7.
Plan i program rada Doma za starije osobe Buzet za 2017. godinu. Obrazlaže

zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Plan i program rada Doma za starije osobe
Buzet za 2017. godinu prema dostavljenim materijalima.

Ad 8.
10 godina rada Doma.

ZAKLJUČAK:  Prihvaća  se  popis  osoba  kojima  će  se  uručiti  Zahvalnice  prilikom
obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1.10.2017. godine prema popisu Doma
za starije osobe Buzet koji je sastavni dio Zapisnika.

ZAKLJUČAK: Dodjeljuju se priznanja za doprinos u radu Doma Valteru Flegu, Josipu
Flegu,  pok.  Mariju  Pavletiću,  Općini  Lanišće,  Gradu  Buzetu,  Istarskoj  županiji,
Ministarstvu za demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu politiku,  te  se poklon mozaik
slika rad korisnika Doma Buzet uručuje samo pravnim osobama.

Ad 9.
Razno

ZAKLJUČAK: Pod točkom razno nije donesen nikakav zaključak.

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 17.00 sati.

ZAPISNIČAR:                          ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 
                      UPRAVNOG VIJEĆA:
Sanja Rupena                          Zlatka Marzi
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