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URBROJ: 2106/01-27-20-151 

Buzet, 08.07.2020. 

 

08.07.2020. godine s početkom u 16h u Sali za sastanke Grada Buzeta održana je 14. sjednica 
Upravnog vijeća Doma. 
Sjednici su nazočili:  

- Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka   
- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Zlatka Marzi 
- član Upravnog vijeća Tatjana Sirotić 

- član Upravnog vijeća Silvano Komar 
- član Upravnog vijeća Renata Hajdinjak 

- ravnateljica Doma Gordana Helen Šišović 

- voditeljica računovodstva Davorka Hren 

 

Predložen je i usvojen sljedeći : 
 

DNEVNI RED 

1. Obavijest o novom izabranom predstavniku radnika u Upravno vijeće Doma. 

2. Verifikacija zapisnika 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća. 
3. Financijsko izvješće za period 1. do 6. mjeseca 2020. godine.  
4. IV izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu i donošenje Odluke o istom 

5. Prijedlog Odluke o proglašenju struke medicinska sestra/tehničar deficitarnim kadrom 
u Domu za starije osobe Buzet. 

6. Prijedlog programa za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u Domu za starije osobe 

Buzet. 

7. Razno. 

 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red. 
 

                                                                    Ad.1. 

                 Obavijest o novom izabranom predstavniku radnika u Upravno vijeće Doma 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda te 

traži od ravnateljice da nas izvijesti o kadrovskim promjenama, odnosno o novim 

zaposlenjima ali i odlascima djelatnika.  

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju obavijesti Ravnateljice Doma. 
 

 

                                                                      Ad.2. 

                           Verifikacija zapisnika 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća 
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ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije 
osobe Buzet. 

 

                                                                     Ad.3. 

                            Financijsko izvješće za period od 1. do 6. mjeseca 2020, godine.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda i 
daje riječ voditeljici računovodstva gđi. Davorki Hren 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka daje na glasanje 3. točku dnevnog reda 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća financijsko izvješće od 1. do 6. mjeseca 2020. 

godine. 

 

                                                                 Ad. 4. 

IV izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu i donošenje Odluke o istom 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda i 
daje riječ gđi. Davorki Hren.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka daje na glasanje 4. točku dnevnog reda. 
 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju IV izmjene i dopune financijskog plana za 2020. 
godinu.   

 

                                                                    Ad. 5. 

Prijedlog Odluke o proglašenju struke medicinska sestra/tehničar deficitarnim kadrom                
u Domu za starije osobe Buzet 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 5. točku dnevnog reda i 
daje riječ ravnateljici Doma. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka daje na glasanje 5. točku dnevnog reda. 
 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o proglašenju struke medicinska 
sestra/tehničar deficitarnim kadrom u Domu za starije osobe Buzet. 
 

 

 

                                                                     Ad.6. 

Prijedlog programa za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u Domu za starije osobe  

Buzet 
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Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 6. točku dnevnog reda i pita 
ravnateljicu Doma da objasni o kakvom se programu radi.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka daje na glasanje 6. točku dnevnog reda. 
 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Prijedlog programa za osiguranje potrebnih ljudskih 

resursa u Domu za starije osobe Buzet. 

 

 

                                                                   Ad.7. 

                                                                  Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda i pita 
ima li tko što za reći? 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka daje na glasanje 7. točku dnevnog reda. 
 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju svi komentari članova Upravnog vijeća. 

 

Sjednica Upravnog vijeća završila je sa radom u 18h i 45 min. 
 

 

 

  ZAPISNIČAR:                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 Renata Hajdinjak                                                                        Elvis Černeka 

 

 

 

 

Dostaviti Osnivaču: 
- gradonačelniku grada Buzeta gosp. Siniši Žuliću 

- pročelnici Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 
gđi. Eleni Grah Ciliga   

 

 

 


