
USTANOVA Z A ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 141/2-16
Karlovac, 17. ožujak 2016.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane 
dana 17. ožujak 2016. 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 22. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac.

2. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja

3. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2015.

4. Ovlaštenje Marice Plavetić, v.d. ravnateljice na potpis ugovora sa Hrvatskim 
zavodom za zdravstveno osiguranje.

5. Otvaranje ponuda po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac, na mandat od 4 godine.

6. Raznoliko.

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

Odluke:

Točka 1.
Usvaja se zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, bez primjedbi.

       Točka 2.
Utvrđuje se potreba zapošljavanja u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za   
prvostupnika fizioterapije, dva izvršitelja na određeno vrijeme i to:



  1. Jedan izvršitelj prvostupnik fizioterapije na određeno vrijeme od 6 mjeseci, na 
upražnjeno radno mjesto umjesto radnika koji prestaje s radom u Ustanovi za zdravstvenu 
njegu u kući, koji je ugovoren sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

2. Jedan izvršitelj prvostupnik fizioterapije radi zamjene radnice koja se nalazi na rodiljnom 
dopustu, a ugovorena je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Točka 3.
           Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2015. Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

                     Točka 4.
Marica Plavetić, stručna prvostupnica sestrinstva, v.d. ravnateljica Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac ovlašćuje se na zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene 
njege i fizikalne terapije u kući  za 2016. /uključivo i Dodatka Ugovora/ sa Hrvatskim 
zavodom za zdravstveno osiguranje. 
O zaključenom Ugovoru ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj 
sjednici. 

Točka 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće otvorilo je ponude kandidata po 
raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, te utvrdilo ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem prijavljenih kandidata.

                     Točka 6.
      Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

   -----------

PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG VIJEĆA
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