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USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Karlovac, 21. siječanj 2016.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  21. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

održane dana 21. siječanj 2016. s početkom u 15,30 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 19. i 20. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac.

 2. Imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, na mandat 
od 4 godine.

3. Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor v.d. ravnateljici Ustanove 
za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

4. Raznoliko.

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

Točka 1.
Usvajaju se zapisnici sa 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, bez primjedbi.

Točka 2.
1. Ne izvršava se odabir kandidata po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja 

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, na mandat od 4 godine, iz razloga 
što niti jedan od kandidata po raspisanom natječaju ne ispunjava sve uvjete 
propisane natječajem (uvjet tražene stručne spreme - završen preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij i 5 godina radnog iskustva u struci na poslovima visoke stručne spreme).

2. Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u 
kući Karlovac, na mandat od 4 godine objavljen u Narodnim novinama br. 137/15 
od 13. prosinca 2015., na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web 
stranici Ustanove.

Točka 3.
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Jadranki Gojak, dipl. soc. radnici,  na poslovima v.d. ravnateljice Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac odobrava se isplata naknade za neiskorišteni dio godišnjeg odmora 
za 2016. godinu, koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora, 
za 28 radnih dana.

   -----------
PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG VIJEĆA

Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.


