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URBROJ: 2106/01-27-19-198 

Buzet, 09.07.2019. 

 

09.07.2019. godine s početkom u 16h u Domu za starije osobe Buzet održana je 8. sjednica Upravnog 

vijeća Doma. 

 

Sjednici su nazočili: 

- predsjednica Upravnog vijeća Zlatka Marzi 

- zamjenik  predsjednice Upravnog vijeća Elvis Černeka 

- član Upravnog vijeća Silvano Komar 

- član Upravnog vijeća Melanija Buljan 

- ravnateljica Doma Gordana Helen Šišović 

 

             Tatjana Sirotić je opravdala svoj izostanak. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći: 

 

                                                              DNEVNI  RED 

 

 

1. Polugodišnje financijsko izvješće za 2019. godinu. Obrazloženje Davorka Hren, voditeljica 

računovodstva. 

2. II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. Obrazloženje Davorka Hren, 

voditeljica računovodstva. 

3. Razno 

 

Pod točkom razno predlaže se Izvješće ravnateljice o namjeri Doma za starije osobe Buzet da se javi 

na natječaj za projekt koji će biti financiran sredstvima iz EU fondova za „Unapređivanje 

infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije “. 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red. 

 

                                                                

 

                                                                       Ad.1. 

Polugodišnje financijsko izvješće za 2019. godinu. Obrazloženje Davorka Hren, voditeljica                

računovodstva. 
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Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda i poziva 

voditeljicu računovodstva gđu. Davorku Hren. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi daje na glasanje 1. točku dnevnog reda, te 

Upravno vijeće donosi sljedeći:  

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća polugodišnje izvješće za 2019. godinu. 

 

 

                                                                              Ad.2.  

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. Obrazloženje Davorka Hren, voditeljica 

računovodstva. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda i poziva 

voditeljicu računovodstva gđu. Davorku Hren. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi daje na glasanje 2. točku dnevnog reda, te 

Upravno vijeće donosi sljedeći:  

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća 2. točka dnevnog reda II. izmjene i dopune financijskog 

plana za 2019. godinu.  

 

                                                                        Ad.3.  

Izvješće ravnateljice o namjeri Doma za starije osobe Buzet da se javi na natječaj za projekt koji će 

biti financiran sredstvima iz EU fondova za „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih 

usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije “. 

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća izvješće ravnateljice o namjeri prijave projekta za sredstva iz 

EU fondova „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška 

procesu deinstitucionalizacije “. 
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Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je sa radom u 16h i 40 min.. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                             PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

Melanija Buljan                                                            Zlatka Marzi 


