
USTANOVA Z A ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 171/2-16
Karlovac, 7. travanj 2016.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane 
dana 7. travanj 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 23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac.

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

3. Donošenje Odluke o rebalansu Plana vlastitih prihoda za 2016.

4. Promjena Odluke o potrebi zapošljavanja prvostupnika fizioterapije.

5. Donošenje Odluke 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 23. 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 – ožujak 2016.

                     Točka 3.
Donosi se Rebalans  Plana vlastitih prihoda za 2016. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, koja se nalazi u privitku i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 4.



Mijenja se odluka sa 23. sjednice Upravnog vijeća o utvrđivanju potrebe zapošljavanja, te 
nova glasi:

“  Utvrđuje se potreba zapošljavanja u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za   
prvostupnika fizioterapije, jednog izvršitelja 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”.

Točka 5.
1.  Zvonka Čurjak, prof., imenuje se za ravnateljicu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, na mandat od 4 godine.

2. Temeljem ove Odluke predsjednik Upravnog vijeća zaključit će s Zvonkom  Čurjak, 
prof. ugovor o radu za obnašanje dužnosti ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u 
kući Karlovac.

3. Datum početka obnašanja dužnosti ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac utvrdit će se Ugovorom o radu.

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

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

Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.


