19.10.2020.godine održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Sisak
Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća održane
13.08.2020.godine
2. Prihvaćanje informacije o 1. rebalansu nefinancijske imovine Doma za
starije i nemoćne osobe Sisak za 2020. godinu
3. Prihvaćanje financijskog izvješća o poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 01.siječnja -30.rujna 2020. godine
4. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu
5. Prijedlog nabave nefinancijske imovine za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o donaciji rashodovane imovine Domu za psihički
bolesne odrasle osobe Petrinja
7. Razno

Ad 1)
Bez primjedbi, jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak.
Ad 2)
Voditeljica Odjela općih i računovodstvenih poslova izvijestila je prisutne da se zbog novonastale
situacije vezane uz COVID-19 sanacija kupaona i balkona neće moći izrealizirati pa su sredstva
prenamijenjena za ugradnju tendi za dio balkona na zapadnoj strani Doma.
Planirana je nabava:
- TV za dnevni boravak korisnika
- klima uređaj za dnevni boravak korisnika i sobu za medicinsko osoblje
- antidekubitus madraca
- kolica za njegu
- kolica za serviranje
- kolica za podjelu terapije
- mikrovalna pećnica
- stolice za korisnike Odjela
- plehovi za pripremu hrane
za što je dobivena suglasnost osnivača i nadležnog Ministarstva uz naglasak da je prioritet bio
opremanje Odjela za oboljele od Alzheimera.

Jednoglasno je prihvaćena informacija o 1. rebalansu nefinancijske imovine Doma za
starije i nemoćne osobe Sisak za 2020. godinu.
Ad 3)
Gđa. Ratković izvijestila je prisutne da su povećani rashodi za zaposlene zbog povećanja plaće od
2 %. Povećani su i troškovi nabave nefinancijske imovine, sredstava za dezinfekciju, potrošnog
materijala, hrane, a iz razloga što korisnici nisu smjeli neko vrijeme izlaziti iz Doma pa se
naručivala veća količina voća.
31.12. biti će najrealnija situacija Financijskog izvješća. Periodična izvješća nisu pouzdana zbog
faktura koje nisu doznačene.

Financijski izvještaj o poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od
01.siječnja -30.rujna 2020. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad 4)
Gđa. Ratković istaknula je kako je prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu napravljen na
temelju Financijskog plana 2020. godine. Puno izmjena nije bilo.
U odnosu na 2020. godinu uvrštena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za podružnicu

u Doma za starije i nemoćne osobe u Kutini kao i sredstva za projekt Dnevni boravak u Novskoj i
Odjel za oboljele od Alzheimera.
Povećana su sredstva za sitan inventar jer je potrebno obnoviti obične madrace i sredstva za
zaštitnu odjeću i obuću za djelatnike kao i zdravstvene usluge kako bi djelatnike uputili na liječnički
pregled.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu.
Ad 5)
S obzirom da Dom ima dva odjela pojačane njege planirana je nabava bolničkih kreveta s
ogradom, ormarića s pločom za hranjenje i antidekubitus madraca.
U popis je naveden i physiolaser iz razloga što Dom ima uvjeta da se takva terapija odradi.
Planirana je i sanacija 5 kupaonica.
Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog nabave nefinancijske imovine za 2021. godinu.
Ad 6)
Temeljem zamolbe Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za donaciju rashodovanog
namještaja (kreveta, ormarića i druge opreme potrebne za opremanje soba korisnika) jednoglasno
je donesena odluka da se rashodovani namještaj donira.
Ad 7)
Temeljem zamolbe vlasnika ugostiteljskog obrta "Rimljanka" za umanjenje cijene zakupnine za
mjesece kada nije radio zbog propisanih epidemioloških mjera, jednoglasno je dogovoreno da se
fakture umanje za 50% za lipanj, srpanj i kolovoz.

Ravnateljica

