
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 501/2-15
Karlovac, 7. listopad 2015.

Z    A    P    I    S    N    I    K

sa  17. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 
održane dana 9. srpnja 2015. s početkom u 15,15 sati u prostorijama Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac.

              D  N  E  V  N  I      R  E  D

    
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac.

2. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
razdoblje siječanj - rujan 2015.

3. Donošenje Financijskog plana za razdoblje 2016. – 2018.

4. Donošenje Plana decentraliziranih sredstava za razdoblje siječanj – ožujak 
2016. i Plana decentraliziranih sredstava za 2016.

5. Donošenje II Rebalansa Vlastitih prihoda za 2015.

6. Donošenje II Rebalansa pozicije za Posudionicu ortopedskih i medicinskih 
pomagala za 2015.

7. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja
      
        8. Raznoliko.

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

                     Točka 1.

Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac, bez primjedbi.

                                                         Točka 2.



            Usvaja se Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
razdoblje siječanj – rujan 2015. koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 
arhivskog zapisnika.

                                                         Točka 3.
           Donosi se Financijski plan Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
razdoblje 2016. – 2018. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka  4. 
           Donosi se Plan decentraliziranih sredstava za razdoblje siječanj – ožujak 2016. i Plan 
decentraliziranih sredstava za 2016. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se 
nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka  5. 
          Donosi se II Rebalans vlastitih prihoda za 2015. Ustanove za zdravstvenu njegu u 
kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka  6. 
              Donosi se II Rebalans pozicije za Posudionicu ortopedskih i medicinskih 
pomagala za 2015.g. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka  7. 
           Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac:
-  medicinske sestre/tehničara srednje stručne spreme, jednog izvršitelja na neodređeno 
vrijeme, na upražnjeno radno mjesto umjesto djelatnika koji prestaje s radom, a koji je 
ugovoren sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
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