
Z A  P I S  N I K 

12. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar 

održane dana 20.02.2020. u uredu ravnateljice 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Lidija Brkić, Branimir Prelec, Mirko Jurković i Ljiljana Radošević. 

Nenazočni članovi Upravnog vijeća: Vladimir Novotny 

Sjednici Upravnog vijeća prisustvuje i ravnateljica Doma Jasmina Radojčić. 

Početak sjednice: 9,00  

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i poželjela je dobrodošlicu novom članu 

Upravnog vijeća Mirku Jurkoviću, predstavniku korisnika Doma. 

 Konstatirala je da na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje  i da se 

može započeti sa sjednicom. 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednica daje na usvajanje Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog 

vijeća održane dana 02. prosinca 2019. godine. 

Zapisnik jednoglasno usvojen . 

Utvrđuje se dnevni red. 

Predloženi dnevni red jednoglasno se usvaja. 

 

 

DNEVNI RED 

 1.   Donošenje:  

      a)  Odluke o usvajanju završnog financijskog izvješća o poslovanju Doma za starije osobe 

Bjelovar     

          za 2019. godinu   

      b)  Odluke o rashodu i otpisu dugotrajne imovine  

       c) Ostvarenje Plana za 2019 godinu 

2.    Donošenje: 

       Plana rada Doma za 2020. godinu 

3.    Donošenje   

       Pravilnika o prijemu, otpustu i boravku korisnika 

4.    Donošenje:          

       Prijedloga Statuta Doma za starije osobe Bjelovar 

5.   Davanje ovlasti ravnateljici za potpisivanje Ugovora sa izvođačem  radova na „ Energetskoj 

obnovi  

      Doma“,  a nakon provedene procedure                                          

6.   Informacija o Državnoj financijskoj reviziji u Domu 

7.   Pitanja i prijedlozi .  

 

 



 

Točka 1. 

 

Voditeljica računovodstvenih poslova  Margareta Tabar obrazlaže Financijsko izvješće o poslovanju 

Doma za starije osobe Bjelovar za 2019. godinu. Navodi da su se rashodi povećali najviše zbog rasta 

plaća i povećanja troškova grijanja. Također su neplaćene obveze iz 2018. godine  opteretili  

 rashode. Ukupno na kraju godine bio je manjak od 978.738,21 kunu.  

Prijedlog je da se donese Odluka o financijskom rezultatu  po izvorima sredstava. 

Ravnateljica navodi da godinama inventure nisu se pravovaljano provodile  i da nije bilo otpisa stvari. 

Inzistirala je na inventuri prilikom primopredaje. Navodi da je sad inventura provedena kako treba i 

da je iskazano stvarno stanje. 

Margareta Tabar navodi da su prihodi manji za 8% zbog problema naplate dugovanja.  Plaće su 

porasle  za 5%. Rashodi su porasli – komunalna naknada je jako poskupila. 

Od opreme kupljen je štapni mikser, biometrijski čitač i aparat za izradu palačinki. Dom je primio  

donacije od tvrtke Salvus d.o.o. i  Lidije Novosel. 

Nakon navedenog obrazloženja i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, članovi Upravnog vijeća 

jednoglasno donose: 

a) ODLUKU O USVAJANJU ZAVRŠNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR    

b) ODLUKU O FINANCIJSKOM REZULTATU PO IZVORIMA SREDSTAVA 

c) ODLUKU O RASHODU I OTPISU DUGOTRAJNE IMOVINE 
 

                                         Točka 2. 

Ravnateljica navodi da je pitanje vlasništava stvara velike probleme, koje pokušava riješiti uz pomoć 

županije. Naime, vlasnik Doma je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.  

Plan razvoja Doma je energetska obnova, obnova soba a time i poboljšanje usluga korisnika. 

Nakon rasprave svi nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose: 

 PLANA RADA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR ZA 2020. GODINU. 

  Točka 3. 

Ravnateljica navodi da je novi Pravilnik o prijemu, otpustu i boravku korisnika napravljen 

po preporuci pravnice i struke. 

Nakon rasprave svi nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose: 

PRAVILNIK O PRIJEMU, OTPUSTU I BORAVKU KORISNIKA DOMA ZA STARIJE 

OSOBE BJELOVAR 

                                                                      

 



 

Točka 4. 

Ravnateljica navodi da suglasnost za donošenje Statuta daje županija. 

Nakon navedenog obrazloženja što se novim Statutom  mijenja, članovi Upravnog vijeća jednoglasno 

donose:   

PRIJEDLOG STATUTA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR 
                                                

Točka 5. 

 

Ravnateljica navodi da je provedena Javna nabava  za Energetsku obnovu Doma te da je tvrtka 

Matičević d.o.o. ponudila najpovoljniju ponudu kao izvođač radova.  

Traži ovlast  za potpisivanje Ugovora sa izvođačem radova. 

Predsjednica Upravnog vijeća navodi da županija daje suglasnost za potpisivanje ugovora vrijednosti 

do milijun kuna a za veće iznose  Odluka treba ići na Županijsku skupštinu. Predlaže donošenje 

Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici na daljnje postupanje prema županiji. 

Nakon obrazloženja članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose:  

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJICI ZA POTPISIVANJE UGOVORA I 

DALJNJE POSTUPANJE PREMA ŽUPANIJI. 

Točka 6. 

Ravnateljica navodi da je u Domu Financijska revizija od 06.02. , a zadnji put je bila 2007.  

godine. Doneseno je mnogo odluka i akata koji nisu postojali. Nisu sklapani ugovori sa dobavljačima 

do 6 mjeseca 2019. godine. Od 6mjeseca provodi se postupak javne nabave. 

Traži da se odvoji mandat između dvije ravnateljice. 

Nakon iznesenih činjenica članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose: 

ZAKLJUČAK O RAZDVAJANJU ODGOVORNOSTI 

Točka 7. 

Ravnateljica navodi da je bilo upita u vezi s uklanjanjem  drveća oko Doma što je 

pojašnjeno dopisom voditeljice Odsjeka prehrambenih i tehničkih poslova da su uklonjena ona stabla 

koja su bila oštećena ili bolesna i na taj način da je uređen okoliš.    

 

Sjednica je završila sa radom u 10:30 sati. 

 

   Zapisničar:                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća: 

Ksenija Bauer         Lidija Brkić, mag.iur. 


