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URBROJ:2106/01-27-21-320 

Buzet, 19.10.2021. 

 

19.10.2021. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u prostoru Doma za starije osobe 

Buzet održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Doma. 

Sjednici su nazočili: 

- Elvis Černeka, predsjednik Upravnog vijeća, 
- Zlatka Marzi, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća, 
- Tatjana Sirotić, član Upravnog vijeća, 
- Silvano Komar, član Upravnog vijeća, 
- Damir Kodelja, član Upravnog vijeća, 
- Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma, 

- Davorka Hren, šefica računovodstva Doma za točku 2., 

- Sabrina Zugan, zapisničar. 

Predložen je i usvojen sljedeći: 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 22.,23. i 24. sjednice Upravnog vijeća. 
2. I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu i donošenje Odluke o 

istom.  Izvjestiteljica šef računovodstva Davorka Hren. 

3. Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 

pokretanju otvorenog postupka javne nabave za građevinsko obrtničke radove 
dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Buzet za potrebe projekta 

„Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne 
dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“.  

4. Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 

pokretanju otvorenog postupka javne nabave za usluge stručnog nadzora 
gradnje, koordinatora II. zaštite na radu i geodetske usluge za potrebe 

projekta  „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće 
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životne dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija“.  

5. Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 

pokretanju postupka jednostavne nabave za projektantski nadzor za potrebe 

projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće 
životne dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija“.  

6. Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 

pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – mehaničke 
otpornosti i stabilnosti izvedenog stanja za potrebe projekta „Unaprjeđenje i 
poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području 
Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija“. 

7. Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 

pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – uštede energije i 
toplinske zaštite i zaštite od buke za potrebe projekta „Unaprjeđenje i 

poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području 
Grada Buzeta“ KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija“.  

8. Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih prihoda. Izvjestiteljica 

ravnateljica Gordana Helen Šišović. 
9. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Doma za starije osobe Buzet. 
10. Razno. 

 

 

 

Ad 1. 

Verifikacija zapisnika 22., 23. i 24. sjednice Upravnog vijeća. 
 

ZAKLJUČAK: Verificiraju se zapisnici 22., 23. i 24. sjednice Upravnog vijeća Doma 

za starije osobe Buzet. 

 

Ad 2. 

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu i donošenje Odluke o istom.  
Izvjestiteljica šef računovodstva Davorka Hren. 
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ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu 

Doma za starije osobe Buzet i donošenje Odluke o istom. 

 

Ad 3. 

Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 
pokretanju otvorenog postupka javne nabave za građevinsko obrtničke radove 

dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Buzet za potrebe projekta  

„Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi 
na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost 

na prijedlog Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabave za građevinsko 
obrtničke radove dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Buzet za 

potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće 
životne dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“.  

 

Ad 4. 

Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 
pokretanju otvorenog postupka javne nabave za usluge stručnog nadzora gradnje, 

koordinatora II. zaštite na radu i geodetske usluge za potrebe projekta  
„Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi 

na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost 

na prijedlog Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabave za usluge stručnog 
nadzora gradnje, koordinatora II. zaštite na radu i geodetske usluge za potrebe 

projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne 
dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“.  
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Ad 5. 

Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 
pokretanju postupka jednostavne nabave za projektantski nadzor za potrebe 

projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće 
životne dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija“. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost 

na prijedlog Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za projektantski 

nadzor za potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za 
osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.  

 

 

Ad 6. 

Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 
pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – mehaničke otpornosti 

i stabilnosti izvedenog stanja za potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje 
izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ 

– KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost 

na prijedlog Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – 

mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedenog stanja za potrebe projekta 

„Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na 
području Grada Buzeta“ – KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost 

i kohezija“. 

 

Ad 7. 

Zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost na prijedlog Odluke o 
pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – uštede energije i 

toplinske zaštite i zaštite od buke za potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje 
izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ 

KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. 
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ZAKLJUČAK: Prihvaća se zahtjev ravnateljice Doma Upravnom vijeću za suglasnost 

na prijedlog Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu revizije – 

uštede energije i toplinske zaštite i zaštite od buke za potrebe projekta „Unaprjeđenje 
i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada 

Buzeta“ KK.08.1.3.04.0047, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.  

 

Ad 8. 

Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih prihoda. Izvjestiteljica 
ravnateljica Gordana Helen Šišović. 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih 
prihoda Doma za starije osobe Buzet. 

 

Ad 9. 

Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Doma za starije osobe Buzet. 
 

ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Doma za 

starije osobe Buzet. 

 

Ad 10. 

Razno 

Informacije ravnateljice o medicinskim sestrama u Domu, voditeljici projekta, 

ovrhama... 

 

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je u 16 sati i 35 minuta. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sabrina Zugan                                                                    Elvis Černeka, dr. med. 

 

 


