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URBROJ: 2163-3-3-22-254 

Buzet, 26.07. 2022. g. 

 

26.07.2022. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u prostoru Doma za starije osobe 

Buzet održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Doma Buzet. 

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 

- Sanja Rupena, zapisničar. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći: 

DNEVNI RED 
 
 

1. Verifikacija zapisnika 33. i 34. telefonske sjednice Upravnog vijeća. 
2.  I. Izmjene i dopune financijskog plana 
3.  Financijsko izvješće za period 1. - 6. mjesec 2022. godine 
4. Suglasnost Upravnog vijeća na Prijedlog odluke ravnateljice o imenovanju 

stručnog povjerenstva za javnu nabavu kojim se pokreće postupak javne 
nabave opremanja objekta 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“. 

5. Suglasnost Upravnog vijeća na Prijedlog odluke ravnateljice o imenovanju 
stručnog povjerenstva za javnu nabavu kojim se pokreće postupak javne 
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nabave vozila 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.  Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih prihoda u razdoblju od 
4. - 6. mjeseca 2022. godine 

7. Obavijest osnivaču o isteku mandata članovima Upravnog vijeća  Doma za 
starije osobe Buzet. 

8. Razno. 
 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na predloženi 

dnevni red. 

Ad 1. 

Verifikacija zapisnika 33. i 34. telefonske sjednice Upravnog vijeća 

ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik 33. i 34. telefonske sjednice Upravnog vijeća 

Doma za starije osobe Buzet. 

Ad 2. 

I. Izmjene i dopune financijskog plana 
 

ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se I. Izmjene i dopune financijskog plana. 

 

Ad 3. 

Financijsko izvješće za period 1. - 6. mjesec 2022. godine 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Financijsko izvješće za period 1. - 6. mjesec 2022. godine. 

Ad 4. 

 Suglasnost Upravnog vijeća na Prijedlog odluke ravnateljice o imenovanju 

stručnog povjerenstva za javnu nabavu kojim se pokreće postupak javne nabave 

opremanja objekta za potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje 
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izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ 

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

ZAKLJUČAK:. Daje se suglasnost Upravnog vijeća na Prijedlog odluke ravnateljice o 

imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu kojim se pokreće postupak javne 

nabave opremanja objekta 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 5. 

Suglasnost Upravnog vijeća na Prijedlog odluke ravnateljice o imenovanju 

stručnog povjerenstva za javnu nabavu kojim se pokreće postupak javne nabave 

vozila 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: Upravno vijeće Doma za starije osobe Buzet daje suglasnost na 

Prijedlog odluke ravnateljice o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

kojim se pokreće postupak javne nabave vozila 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. 

Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih prihoda u razdoblju od 4. - 6. 

mjeseca 2022. godine 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o realizaciji ostvarenja i raspodjeli vlastitih 

prihoda u razdoblju od 4. - 6. mjeseca 2022. godine 

Ad 7. 

Obavijest osnivaču o isteku mandata članovima Upravnog vijeća  Doma za starije 

osobe Buzet. 
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ZAKLJUČAK: Prihvaća se Obavijest osnivaču o isteku mandata članovima Upravnog 

vijeća  Doma za starije osobe Buzet. 

 

Ad 8. 

Razno 

 

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je u 16 sati i 40 minuta. 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sanja Rupena                                                                    Elvis Černeka, dr. med. 

 

 

 

 

 

 


