
URBROJ: 2106/01-27-18-38
Buzet, 29.1.2018. g.

29. 1. 2018. godine s početkom u 16.45 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je
22. 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 gdin. Ivan Muzica
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena
- ravnateljica Doma gđa. Gordana Helen Šišović. mag.act.soc.

Predložen je i usvojen sljedeći:
DNEVNI RED

1.   Verifikacija  zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća.
2.   Financijska izvješća za 2017. godinu. Izvješća obrazlaže šefica računovodstva 
Davorka Hren.
3.  I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu, obrazlaže šefica 
računovodstva Davorka Hren.
4.   Prijedlog zapošljavanja radnika za 2018. godinu.
5.   Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju projekta Doma za starije osobe Buzet 
„Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2018.“ povodom raspisanog 
javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 
Istarskoj županiji za 2018. godinu.
6.   Razno.
Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi pod točkom razno predlaže: 
Prijedlog donošenja odluke o cijenama usluga Doma.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red.

Ad.1.
Verifikacija zapisnika prethodne sjednice Upravnog vijeća
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ZAKLJUČAK: Verificira  se zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća Doma.

Ad.2.
Financijska izvješća za 2017. godinu. Izvješća obrazlaže šefica računovodstva 

Davorka Hren.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Financijsko izvješće za 2017. godinu, te se prihvaća i prijedlog 
da se višak od 5.007,73 kn utroši na materijalne rashode iz razreda 3.

Ad 3. 
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu, obrazlaže šefica

računovodstva Davorka Hren.

ZAKLJUČAK: ZAKLJUČAK:  Prihvaćaju se I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018.
godinu.

Ad 4. 
Prijedlog zapošljavanja radnika za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se prijedlog zapošljavanja radnika za 2018. godinu.

Ad 5.
  Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju projekta Doma za starije osobe Buzet
„Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2018.“ povodom raspisanog
javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u

Istarskoj županiji za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK:  Donosi  se Odluka o  prihvaćanju  projekta  Doma za  starije  osobe  Buzet
„Organizirane  dnevne  aktivnosti  za  starije  osobe  Buzet  2018.“  povodom raspisanog
javnog  natječaja  za  financiranje  projekata  iz  područja  zdravstva  i  socijalne  skrbi  u
Istarskoj županiji za 2018. godinu.
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Ad. 6.
Prijedlog donošenja odluke o cijenama usluga Doma.

ZAKLJUČAK:  Traži  se  prethodna suglasnost  osnivača  na  Odluku  o  cijenama  usluga
Doma.

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 18.30 sati.

ZAPISNIČAR: ZAMJENICA PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG VIJEĆA: 

Sanja Rupena                            Zlatka Marzi

3


