
 

 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 Održane dana 25. rujna 2019. godine u uredu ravnateljice Doma. 

Sjednici prisustvuju: članovi Upravnog vijeća 

1. LIDIJA BRKIĆ 

2. ANA ZAGOREC 

3. BRANIMIR PRELEC 

 Izostanak je opravdala Ljiljana Radošević, članica Upravnog vijeća ispred radnika Doma 

za starije osobe, i Vladimir Novotny ispred osnivača. 

 

Dnevni red 10. sjednice:  

          1.   Davanje suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnica ravnateljici Doma, kao jamstvo 

za uredno izvršenje ugovornih obveza, po dobivenim bespovratnim sredstvima za 

sufinanciranje provedbe EU projekta; 

      

          2.   Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu; 

          3.   Izvještaj o stanju u Domu;             

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća je konstatirala da je kvorum prisutan i da se može započeti sa 

radom. 

 

 Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 Većinom glasova usvojen je zapisnik sa 8. i 9. sjednice Upravnog vijeća. 

 

1. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju suglasnosti ravnateljici  

Doma za potpisivanje bjanko zadužnica kao jamstvo za uredno izvršenje ugovorenih obveza 

po dobivenim bespovratnim sredstvima za sufinanciranje provedbe EU projekta. 

 

 

2. Jednoglasno je donesena odluka o izmjenama i dopunama plana nabave roba,  

radova i usluga za 2019. godinu. 

 



3. Ravnateljica je izvjestila da je u planu nabava namještaja i informatičke  

opreme  za Dom. Također navodi da je trenutno u nabavi valjak za peglanje robe i da se od 01. 

listopada kreće sa evidentiranjem dolazaka na radno mjesto s otiskom prsta, za što je dobila 

podršku u Upravnom vijeću.   

 Ana Zagorec pohvaljuje ravnateljicu na poboljšanju uvjeta stanovanja u Domu, kako 

ona navodi, to se odnosi na uređenje podruma, redoviti odvoz smeća i kontejnera, uređenje 

stacionara, uredne sobe, serviranje hrane na tanjure. Također pohvaljuje i radnu terapiju. 

 Izvještaj primljen na znanje. 

4. Ravnateljica navodi da je Dom od županije dobio automobil marke Opel Astra. 

Navodi da će županija financirati 5  klima uređaja, od kojih 4 se postavljaju u stacionar i jedna 

u vešeraj.  

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                            PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 


