
 

 

 

 

Dom za starije osobe Buzet | Goričica 1/1, 52420 Buzet | OIB: 45665482509 | TEL: 052 725 090 | FAX: 052 725 099  
E-MAIL: dom.buzet@gmail.com | www.dombuzet.hr 

 

 

URBROJ:2106/01-27-20-260 

Buzet, 4.11.2020. 

 4.11.2020. sa početkom u 16 sati u Sali za sastanke Grada Buzeta održana je 15. sjednica Upravnog vijeća Doma.  Sjednici su nazočili:  
 - Elvis Černeka, predsjednik 

 - Zlatka Marzi, zamjenica predsjednika 

 - Silvano Komar, član 

 - Tatjana Sirotić, član 

 - Damir Kodelja, član 

Ostali prisutni: 

- Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma 

- Davorka Hren, voditeljica računovodstva 

- Ana Pernić, dogradonačelnica 

- Meri Vivoda, viša savjetnica za razvojne projekte 

 Predložen je i usvojen sljedeći : 
DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Informacije o pokretanju projekta Doma za starije osobe Buzet pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada Buzeta“ izvjestiteljice: Ana Pernić, Meri 

Vivoda. 

3. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Doma za pokretanje projekta i potpisivanje Ugovora za provođenje projekta  „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada 
Buzeta“. 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu s 
projekcijama za razdoblje 2022.-2023. godine i donošenje zaključka o istom. 

5. Donošenje Pravilnika o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, 
sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije osobe Buzet. 
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6. Davanje suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljici za raspisivanje oglasa za radno mjesto viša medicinska sestra. 
7. Plan unutarnjeg nadzora Doma za starije osobe Buzet za 2021. godinu. 

8. Razno. 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red. 
Ad 1. 

Verifikacija zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća 

ZAKLJUČAK: Verificira  se zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije 
osobe Buzet. 

 

Ad 2. 

Informacije o pokretanju projekta Doma za starije osobe Buzet pod nazivom 

„Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne 
dobi na području grada Buzeta“ izvjestiteljice: Ana Pernić, Meri Vivoda. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Informacija o projektu Doma za starije osobe Buzet pod 
nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada Buzeta“ . 

Ad.3. 

Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Doma za pokretanje projekta i 

potpisivanje Ugovora za provođenje projekta  „Unaprjeđenje i poboljšanje 
izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada 

Buzeta“. 

 

ZAKLJUČAK: Donosi se zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Doma za 
pokretanje projekta i potpisivanje Ugovora za financiranje projekta  „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području 
grada Buzeta“, te se upućuje na prethodnu suglasnost Gradskom vijeću Grada 
Buzeta. 
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Ad 4. 

Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu s 
projekcijama za razdoblje 2022.-2023. godine i donošenje zaključka o istom. 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu 
s projekcijama za razdoblje 2022.-2023. godinu. 

 

Ad.5. 

Donošenje Pravilnika o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, 
sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije osobe Buzet. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o III. izmjenama i dopunama 
Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije osobe 

Buzet. 

Ad.6 

Davanje suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljici za raspisivanje oglasa za 
radno mjesto viša medicinska sestra. 

ZAKLJUČAK: Daje se suglasnost Upravnog vijeća ravnateljici za raspisivanje oglasa 
za radno mjesto viša medicinska sestra. 

Ad 7. 

Plan unutarnjeg nadzora Doma za starije osobe Buzet za 2021. godinu. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća prijedlog Plana unutarnjeg nadzora Doma za 
starije osobe Buzet za 2021. godinu. 

 

 

 



 

 

 

 

Dom za starije osobe Buzet | Goričica 1/1, 52420 Buzet | OIB: 45665482509 | TEL: 052 725 090 | FAX: 052 725 099  
E-MAIL: dom.buzet@gmail.com | www.dombuzet.hr 

 

 Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 18,00 
sati. 

 

 ZAPISNIČAR                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Kodelja Damir                                                             Elvis Černeka, dr. med. 

 

  

 

 


