
Obavijest vezana uz 1. (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe Sisak 
 
1. (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sisak održana je 
18.10.2021. god.  
 
Sjednicu Upravnog vijeća sazvala je ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak na temelju 
Rješenja Sisačko – moslavačke županije o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe Sisak. 
 
Na prijedlog ravnateljice dopunjen je  Dnevni red  pa u konačnici glasi: 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća iz redova predstavnika osnivača 
2. Donošenje Odluke o popravku nekonstrukcijskih dijelova Doma 
3. Razno 

 
Zaključak: 
Jednoglasno je prihvaćen predloženi Dnevni red. 
 
Ad 1) 
Nakon prijedloga prisutnih za predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe Sisak  
 
Zaključeno je: 
Jednoglasno se prihvaća i donosi Odluka kojom se gđa. Lj. S. imenuje predsjednicom Upravnog 
vijeća, a zamjenikom predsjednice gsp. D. W. 
 
Ad 2) 
Ravnateljica je izvijestila prisutne da je Dom u potresu 29. prosinca 2020. godine dosta oštećen.  Da bi 
se krenulo s popravcima bilo je potrebno zatražiti Elaborat popravaka nekonstrukcijskih dijelova. 
Elaborat je izradio DOT KONZALTING, d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor.  
 
 Zaključak: 
Jednoglasno se prihvaća i donosi Odluka o popravku nekonstrukcijskih dijelova Doma. 
 
Ad 3) 
Ravnateljica je prisutne izvijestila da su građevinski radovi, na Odjelu za osobe oboljele od demencije 
završeni, te bi nastavili s projektom " Živim(o) s Alzheimerom ". 
 
Zbog potresa i štete koje su nastale početak rada Odjela prolongiran je za 24.06.2022. 
 
Zbog troškova koje Dom ima i vrlo niske cijene smještaja tijekom 2022. godine mijenjati će se cijene 
smještaja jednokrevetnih i dvokrevetnih soba. 
 
Od aktivnosti u Domu, obilježeni su Dani kruha, priprema se kestenijada, iz Srednje škole Viktorovac 
doći će učenici Medicinske škole koji će korisnicima mjeriti šećer u krvi i tlak, a učenici koji se obrazuju 
za frizere šišat će i fenirati korisnike.  
                                             
 
    Dovršeno u 10,30 sati 
 
 
 
 
 
        Ravnateljica 
 
 
 
 
 
 


