
Obavijest vezana uz 29. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
Sisak 
 
29.sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sisak održana je 
18.08.2021.god. s početkom u 9,00 sati 

 
Na početku sjednice predsjednik  je pozdravio sve prisutne a  nadasve nove članice 
Upravnog vijeća.  
Pohvalio je rad ustanove po pružanju usluga korisnicima i po ostvarenim financijskim 
rezultatima. Istaknuo je kako je Dom za starije i nemoćne osobe Sisak jedini na području 
Sisačko-moslavačke županije koji pozitivno posluje. 
 
Predloženi  
 
Dnevni red : 
 
1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća koja je održana 
    15.06.2021. god.  
2.  Izvještaj o financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 
     razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine 
3.  Informacija o projektima – Odjel za oboljele od demencije u Domu za starije i 
     nemoćne osobe Sisak i Dnevni centar za pružanje usluga poludnevnog i 
     cjelodnevnog boravka u Novskoj 
4.  Razno 

                  
Jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 1) 
Baz primjedbi prihvaćen je zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad 2) 
Gđa. Ratković istaknula je da ustanova financijski pozitivno posluje. Sve se realizira u skladu 
s Planom.  
Tri stavke su uvećane zbog projekata koje Dom provodi: 
- stručno usavršavanje (vezano za odjel za skrb osobama oboljelim od Alzheimera) 
- usluge promidžbe i informiranja ( vezano za odjel za skrb osobama oboljelim od Alzheimera 
i Dnevni boravak u Novskoj) 
- intelektualne usluge (vezano za odjel za skrb osobama oboljelim od Alzheimera i Dnevni 
boravak u Novskoj) 
Istaknula je da se sredstva troše u skladu s Planom te da je u izradi Rebalans. 
Fakture se dobavljačima plaćaju u valuti tako da se ne plaćaju zatezne kamate. 
 
Ravnateljica se nadovezala i istaknula da je projekt Energetske učinkovitosti doveo do 
uštede troškova grijanja. 
 
Rasprave o financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 
01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine nije bilo.  
 
Izvještaj o financijskom poslovanju jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 3) 
 
Ravnateljica je prisutne ukratko izvijestila o projektima Dnevni boravak u Novskoj i Odjelu  za 
oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija. Istaknula je da će se Odjel za 
oboljele od demencije nalaziti u Domu te da će biti smješteno 14 korisnika. Dio u koji je 
preuređen za navedeni odjel jako je oštećen u potresu tako da se završetak projekta treba 
produžiti za 5 mjeseci (3+2). Rok za završetak projekta bio je 23.01.2022. godine, a sam 



projekt trajao bi 18 mjeseci. 
 
Drugi projekt odnosi se na obavljanju djelatnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka na 
području Grada Novske.  
Trošak projekta je 12.000.000,00 kn.  
Izvijestila je prisutne da će to biti posebna poslovna jedinica. Projekt bi trebao biti gotov 
17.02.2023. godine. Troškove navedenog boravka snositi će Grad Novska i  
Sisačko-moslavačka županija. 
 
Dom  javio na objavljeni Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje 
projekta rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom. Sredstva će se utrošiti 
na dogradnju lifta do tavana odnosno 5. kata.  
Istaknula je da je Dom, zahvaljujući javnom pozivu koji je raspisao Zavod za vještačenje, 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – dobio novčanu pomoć za 
zapošljavanje osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom što će pokriti dio 
troškova prenamjene prostora za potrebe fizioterapije a ostatak će se pokriti iz vlastitih 
sredstava. 
Prostor sadašnje fizioterapije je skučen a zbog sve većih potreba korisnika za tom vrstom 
usluge potrebno je proširenje prostora. 
 
U potresu nitko od korisnika nije stradao mada su svi u strahu. Dom se uspješno borio protiv 
COVID-a 19 sve do potresa. Korisnici su bili zajedno a dolazila je i rodbina. 
 
Ravnateljica je izvijestila prisutne da su korisnici procijepljeni. Bilo je nekoliko smrtnih slučaja 
ali zbog kroničnih bolesti. 
 
Ravnateljica je istaknula kako cijene rastu te da će se morati opet ići na povećanje cijene 
smještaja.  
 
Ad 4) 
 
Pod točkom razno ravnateljica je istaknula da će troškove obnove Doma snosit Hrvatski 
zavod za mirovinsko osiguranje koji je vlasnik Doma i svih ovih godina oni daju svoju 
suglasnost za sve veće radove na ustanovi. 
 
Sjednica je završena u 9,45 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ravnateljica 
 
 
 
 
 
 
 
 


