
 
 
            

 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK 
Drinska 10, 31000 Osijek 

ŽR: HR9025000091102015634  I   MB: 030006656   I   OIB: 24185131317 

tel: +385 31 273 453,  fax: +385 31 275 455   I   e-mail: info@dom-umirovljenika-os.hr  I  www.dom-umirovljenika-os.hr 

 

Osijek, 27. veljače 2018. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
5. sjednice Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Osijek 
 
Dana 27. veljače 2018. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Doma za starije i 
nemoćne osobe Osijek održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe . 
 
NAZOČNI  -   Predsjednik Srećko Tomas ,članovi Jadranka Sabljak, Ana Rimac  
                         Marija Bite, Anđela Androš, zamjenica ravnatelja Marija Bubalo i  
                         ravnatelj Doma Vjekoslav Ćurić         
              
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je prisutne članove Upravnog vijeća te predložio 
dnevni red koji je jednoglasno i usvojen te se odmah krenulo s prvom točkom dnevnog 
reda: 
 
                                                            D N E V N I    R E D    
    
1.  Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma    
2.  Verifikacija mandata imenovanog člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne  
      osobe Osijek 
3.  Izvješće o radu ustanove za 2017.godinu ( izvjestitelj : ravnatelj ) 
4.  Izvješće o financijskom poslovanju ustanove za 2017.godinu ( izvjestitelj: voditelj  
      računovodstva ) 

 5.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2017.godine ( izvjestitelj :  ravnatelj ) 

6.  Slobodna riječ  
 

 
 
 
Ad 1  Zapisnik sa 4.sjednice Upravnog vijeća Doma jednoglasno je usvojen . 
           
           
 Ad 2  Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Srećko Tomas izvijestio je prisutne članove   o 
izmjeni člana Upravnog vijeća. Gospodin Boris Tanasić razriješen je, a gđa. Ana Rimac 
imenovana za novog člana Upravnog vijeća od strane osnivača  tj.Osječko baranjske 
županije Rješenjem od 18.siječnja 2018.g. Ovo imenovanje konstatira se kao činjenica te 
se kao takvo i prihvaća .                                                                                                                                                                               
 
Ad3 Ravnatelj je izvijestio prisutne članove Upravnog vijeća  o radu ustanove u 2017.g. 
Naveo je sve relevantne  podatke o radu ustanove u prethodnoj godini. Iz izvješća je 
vidljivo da ustanova uobičajeno funkcionira  i radi u skladu sa propisima . 
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Rad ustanove organiziran je kroz organizacijske oblike (poslovi socijalnog rada, radne 
terapije računovodstveni i administrativni poslovi, odjel zdravstvene  i pojačane njege 
korisnika i njege u kući, odjel prehrane i odjel pomoćno tehničkih poslova. 
Na dan 31.12.2017. bilo je smješteno  ukupno 340 korisnika, a kapacitet je 353 osobe jer 
se stvarno toliko korisnika i može kvalitetno zbrinuti. Korisnici su smješteni u ustanovu 
najviše zbog bolesti i nemoći, osamljenosti, invalidnosti neprimjerenih uvjeta stanovanja 
i ostalih razloga. 
 
Prema načinu smještaja  najveći broj korisnika sam plaća troškove smještaja ili uz 
pomoć obveznika, a manji broj je smješten temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb. 
Nadalje je ravnatelj obrazložio  tablicu  smještaja po broju korisnika, prema dobi spolu i 
pokretnosti. Najveći broj korisnika smještenih je u dobi od 80-85 godina starosti. 
Također je naveo i razloge prednosti smještaja u ustanovu, a uglavnom se radi o 
smještaju roditelja poginulih branitelja. 
  
Vrlo bitno je za ustanovu da cijene smještaja nisu promijenjene od 1. travnja 2006. 
godine. Cijene nisu ekonomske, a rezultat su sufinanciranja dijela troškova od strane 
Osječko-baranjske županije tj. našeg osnivača. 
 
Vrlo važan podatak je da je najčešći razlog prestanka smještaja smrt korisnika jer većina 
korisnika dolazi u lošem zdravstvenom stanju , a tek mali dio korisnika vraća se iz 
ustanove u svoju obitelj ili odlazi u neku drugu adekvatnu ustanovu. 
  
Dom osigurava i topli obrok za vanjske korisnike-umirovljenike  kojih je prosječno  48 
korisnika. Obrok  iznosi 15 kuna ,a cijena je formirana na socijalnim načelima i postoji 
veliki interes  za ovakav način skrbi o starijim osobama.  
 
Ravnatelj je  izvijestio  o broju zaposlenih u ustanovi. Ukupno je bilo zaposlenih  81 
osoba na neodređeno te sedam osoba na određeno radno vrijeme (zbog bolovanja ili 
povećanog obima posla). Svi djelatnici vode brigu i skrb o smještenim korisnicima i to  
organizirani kroz rad četiri  organizacijska  oblika (koja smo ranije naveli).  
 
Također su zaposlene tri osobe na stručnom osposobljavanju preko Zavoda za 
zapošljavanje te jedna osoba koja radi na provedbi projekta prekogranične suradnje koji 
se financira iz fondova Europske unije. Ravnatelj je ukratko  proanalizirao rad 
zaposlenika po  odjelima koji je zadovoljavajući no uvijek uz poželjne promjene i daljnja 
poboljšanja. 
 
Zaposlenici svojim radom nastoje korisnicima olakšati njihove dane u poznoj dobi te 
učiniti sve potrebno kako bi pridonijeli poboljšanju uvjeta života u ustanovi.  
 
Nadalje je ravnatelj naveo sve radove  koji su odrađeni  u 2017.g.u okviru raspoloživih 
sredstava, a nastojalo se realizirati što više projekata i sanirati najkritičnije točke u svim 
dijelovima zgrada (sve je detaljno navedeno u Izviješću). 
 
I nadalje će se nastojati radom  svih djelatnika te potrebnim ulaganjima u ustanovu 
ulagati u kvalitetu življenja korisnika. 
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 Jednoglasno je donesena  
 
 
 
 

O  D  L  U K A 
 
kojom se usvaja Izviješće o radu ustanove za 2017.godinu .  
Izvješće o radu ustanove za 2017.godinu  u privitku je ovog Zapisnika Upravnog 
vijeća Doma. 
 
 
Ad 4 Voditelj računovodstva Anđela Androš izvijestila je o financijskom poslovanju 
ustanove za 2017. godinu. 
 
Podsjetila je prisutne članove Upravnog vijeća da su financijska sredstva osigurana iz 
dva izvora tj.prihoda za posebne namjene i prihoda iz proračuna. Kako smo 
decentralizirana ustanova svake godine županija donosi Odluku o kriterijima, mjerilima 
i načinu financiranja Doma. Temeljem Odluke sačinjen je i Financijski plan za 2017.,  koji 
je tijekom godine nekoliko puta rebalansiran (Odluke Upravnog vijeća) doneseni su 
Planovi nabave na osnovu kojih je raspisan natječaj u skladu sa Zakonom o javnoj 
nabavi, potpisani Ugovori, te je sve provedeno kako je i planirano. 
 
Prihodi za posebne namjene ostvareni su naplatom smještaja korisnika, prodajom toplih 
obroka te iznajmljivanjem prostora (Frizeru-Osijek). Nadalje je Androš proanalizirala 
tablice prihoda te napomenula da su prihodi još uvijek manji u odnosu na planirane jer 
je zadani iznos vlastitih prihoda prema proračunskoj Odluci bio veći od našeg 
procijenjenog plana. U prihodima  prema načinu plaćanja  najviše  sudjeluju sami 
korisnici ,zatim djelomično preko MDOMSP temeljem rješenja  a samo  za tri korisnika 
smještaj se plaća u potpunosti preko Ministarstva. 
 
Planom utvrđenim na početku 2017. određena je i stavka vlastitih prihoda, a sukladno 
Odluci Županijske skupštine i iznos od 9.080,000 kuna. U drugoj polovici godine pokazao 
se indeks povećanja prihoda ( bržim popunjavanjem soba)  pa je za očekivati 
ostvarivanje punog iznos vlastitih prihoda. 
 
Nadalje je Androš proanalizirala  po stavkama tablicu rashoda  za 2017.g.Rashodi u 
2017.također su u skladu sa planiranim sredstvima prema Financijskom planu na trećoj 
razini, odnosno sredstva utrošena iz namjenskih prihoda sa stavke decentraliziranih na 
petoj razini. 
 
Androš je istaknula da je u provedbi projekt prekogranične suradnje financiran 
sredstvima EU ,u kojemu osim naše ustanove sudjeluju  Dom  Đakovo te ustanove iz 
Subotice i Apatina. Napomenula je da su rashodi  na projektu ukupno 60.965 kuna. 
 
Zbog navedene situacije iskazano je povećanje rashoda na stavci za zaposlene jer je 
osnovica tri puta po 2%  povećana tijekom 2017.pa i plaća novozaposlene osobe na 
projektu. Povećana je i stavka ostalih rashoda za zaposlene jer imamo veliki rashod za 
jubilarne nagrade budući je puno zaposlenih koji su ostvarili to pravo (27 djelatnika ). 
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Pregledom planiranih i ostvarenih sredstava uočen je višak u iznosu od 72.898,61 kunu  
koji se ne iskazuje kao višak nego se prenosi na račun obveza prema nadležnom 
proračunu. Sredstva su vraćena  u županijski proračun u siječnju 2018.  Za napomenuti 
je da je  računu prihoda i rashod utvrđen višak prihoda poslovanja ( iz izvora sredstava 
za stručno osposobljavanje -17.702 ) koji se prenosi u slijedeću godinu.  
Popis dugotrajne imovine i sitnog inventara u ustanovi izvršen je krajem prosinca  
2017. Izvješće o popisu Centralno inventurno povjerenstvo dostavilo je ravnatelju. 
Stanje imovine, obveza i potraživanja iskazano je u obrascu  Bilanca.  
Nakon detaljnog analiziranja postavljenih tablica  prihoda i rashoda voditelj 
računovodstva Androš sve je sažeto objasnila i u tekstu ( Izvješće u privitku Zapisnika). 
 
Nakon  iznijetog donesena je jednoglasna  

 
O  D  L  U K A 

 
kojom se usvaja Izviješće o financijskom poslovanju  ustanove za 2017.godinu   
Izvješće  o financijskom poslovanju ustanove za 2017.godinu u privitku je  ovog 
Zapisnika Upravnog vijeća   

 
 
Ad5  Ravnatelj je nazočne članove Upravnog vijeća izvijestio kako je potrebno donijeti 
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja 2017. godine. Naime, riječ je o višku prihoda 
poslovanja koji je nastao iz izvora „Stručno osposobljavanje „ iz sredstava uplaćenih od 
strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za troškove zaposlenih na stručnom 
osposobljavanju. Višak sredstava će se u 2018.godini utrošiti za plaćanje zakonskih 
obveznih doprinosa kod stručnog osposobljavanja te će se uvrstiti u Financijski plan za 
2018.godinu. 
  
Nakon iznijetog jednoglasno je donesena  
 

 
O   D  L  U  K  A 

 
o raspodjeli rezultata poslovanja 2017.godine 
Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika Upravnog vijeća. 
 
Ad 6  Ravnatelj je prisutne članove Upravnog vijeća upoznao sa nedavno završenim 
natječajem za zakup dijela prostora za postavljanje kafe aparata u zgradama ustanove. 
Ugovor sa „Zlatnikom „ iz Vinkovaca istekao u siječnju 2017. bilo je potrebno  obnoviti 
natječaj što se i učinilo. Do tada se nije plaćala najamnina za prostor tj. postavljeni aparat 
za kavu, te smo mislili da to nije u redu i pokrenuli natječajni postupak. Ugovor će se 
potpisati na tri godine sa „Automatic servisom“ iz Buzeta jer u ponudili najviši  iznos za 
najam dijela prostora za postavljanje kafe aparata. 
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća bili su suglasni s ovom informacijom. 
 
* Nadalje je ravnatelj izvijestio o pristigloj kazni od strane Ministarstva poljoprivrede 
koju smo kao ustanova dužni platiti ( 6037 kn) jer smo primili donaciju voća, a 
istovremeno s donacijom nismo nabavljali voće redovnim putem kako je trebalo ( 2000 
kg voća 9  , a to je utvrdio Inspekciji nadzor  tijekom 2015.g. kada je bio   u ustanovi te 
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pregledao  dokumentaciju. Organiziran je i sastanak u Zagrebu te je više ustanova  
kažnjeno kao i naša ustanova, jer nisu bile dovoljno informirane o potrebi nabave voća 
bez obzira na primljenu donaciju .S obzirom da imamo pravo prigovora to smo i učinili , 
no mislimo da ćemo morati platiti, a možda nam i refundiraju s vremenom uplaćena 
sredstva. 
 
* Nadalje je ravnatelj prisutne upoznao  o prednosti  tj.prioritetu smještaja u slučaju 
budućih smještaja branitelja. Zakon još nije stupio na snagu , no biti će zanimljivih 
pitanja za raspravu –npr.teže zdravstveno stanje dragovoljaca ( tko će procjenjivati  
zdrav.stanje ) , dulji ratni put, pitanje vezana za djecu i  bračnog druga, no za sada je to 
samo informacija. 
 
* osim toga ravnatelj je izvijestio prisutne o potrebi korištenja slobodnog vremena 
korisnika.  Potreba je osnivanja Udruge umirovljenika Doma. U Dom će biti prostorija, 
logistika Udruge ,a moći će se dobiti donaciju na Udrugu. 
Predsjednik Tomas  je primio informaciju te rekao ako ima želje i potrebe te mogućnosti  
za udrugom, nema problema.  
 
Gđa. Bite je rekla da je Domu ustanova 350 korisnika  koji će moći koristiti  sredstva iz 
različitih fondova, udruge mogu aplicirati na Županiju, na grad. Potrebno je napraviti   
plan i program rada kako bi nam izašli u susret. 
 
Gđa. Rimac je rekla da je potrebna godina dana za provođenje javnog natječaja  nakon 
poslane  prijave na natječaj za osnivanje Udruge. 
 
Svi članovi Upravnog vijeća složili su se tj. bili suglasni da u Domu može biti sjedište 
Udruge umirovljenika Doma. 
 
Predsjednik  Upravnog vijeća  zaključio  je sjednicu Upravnog vijeća  u 15.30 sati. 
 
 

 
 
                                                                                                                 Predsjednik Upravnog  vijeća 
                                                                                                            Doma za starije i nemoćne osobe Osijek 
     Zapisničar                                                                                      
 
   Gordana Milas                                                                                          prof. dr. sc. Srećko Tomas 
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