
 

URBROJ: 2106/01-27-18-104 
Buzet, 6.3.2018. g. 
 
6.3. 2018. godine s početkom u 15.30 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je 23.                 
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. Elvis Černeka dr.med. 
-član Upravnog vijeća gdin. Silvano Komar 
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena 
- ravnateljica Doma gđa. Gordana Helen Šišović 
 
Predložen je i usvojen sljedeći: 

DNEVNI RED 
1.  Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe             
Buzet, verificiranje mandata novo imenovanih članova Upravnog vijeća, izbor         
predsjednika/ce Upravnog vijeća i zamjenika/ce. 
3.  Izvješće o radu Doma za starije osobe Buzet za 2017. godinu. 
4.  Plan i program rada Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu. 
5.  Donošenje Odluke o cijenama usluga Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu. 
6.  Izvještaj rada Povjerenstva za sprječavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom 
skrbi za 2017. godinu. 
7.   Razno. 
 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red. 

 
Ad.1. 

Verifikacija zapisnika prethodne sjednice Upravnog vijeća 
 
ZAKLJUČAK: Verificira  se zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća Doma. 

 
Ad.2. 

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 
Buzet, verificiranje mandata novo imenovanih članova Upravnog vijeća, izbor 

predsjednika/ce zamjenika/ce Upravnog vijeća. 
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ZAKLJUČAK: Prihvaća se rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća           
Doma za starije osobe Buzet. Jednoglasno je izabrana gđa. Zlatka Marzi za predsjednicu             
Upravnoga vijeća, te je jednoglasno izabrana i gđa. Tatjana Sirotić za zamjenicu            
predsjednice Upravnoga vijeća Doma Buzet. Verificira se mandat novo imenovanih          
članova Upravnog vijeća. 

Ad 3. 
 Izvješće o radu Doma za starije osobe Buzet za 2017. godinu. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu Doma za starije osobe Buzet za 2017.              

godinu. 

Ad 4. 
Plan i program rada Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Plan i program rada Doma za starije osobe Buzet             
za 2018. godinu. 

Ad 5. 
Donošenje Odluke o cijenama usluga Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu. 

 

ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o cijenama usluga Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu. 

Ad. 6. 

  Izvještaj rada Povjerenstva za sprječavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom 
skrbi za 2017. godinu. 

 
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvještaj rada Povjerenstva za sprječavanje infekcija povezanih sa           

zdravstvenom skrbi za 2017. godinu. 

Ad 7. 

Razno 

Ravnateljica Doma gđa. Gordana Helen Šišović obavijestila je članove Upravnog vijeća           
o održanom sastanku radnika Doma pozvanih od strane sindikalnog povjerenika          
radnika Sindikata Doma gđe. Davorke Hren na temu Prijedlog izmjene koeficijenata. 
 
Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u  17.10 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:   PREDSJEDNICA 

UPRAVNOG VIJEĆA:  

Sanja Rupena                                                      Zlatka Marzi 
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