
USTANOVA Z A ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 209/2-16
Karlovac, 2. svibanj 2016.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane 
dana 2. svibanj 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 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac.

2. Odluka o prestanku obnašanja dužnosti v.d. ravnateljice Ustanove za zdravstvenu 
    njegu u kući Karlovac.

3. Odluka o početku obnašanja dužnosti ravnateljice Ustanove za zdravstenu njegu u 
    kući Karlovac, imenovane na mandat od 4 godine.

4. Odluka o ovlaštenju Zvonke Čurjak, prof., ravnateljice Ustanove, na potpis 
    ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

5. Donošenje Odluke o potpisniku naloga za službeni put i pravu na korištenje 
    službenog vozila ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

6. Raznoliko.

Odluke:

Točka 1.
Usvaja se zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, bez primjedbi.

       Točka 2.

Marici Plavetić, prvostupnica sestrinstva, v.d. ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac prestaje obnašati dužnost v.d. ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u 
kući Karlovac, zaključno sa danom 30. travanj 2016. 

                     Točka 3.



Zvonka Čurjak, prof., imenovana za ravnateljicu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac  započinje obnašati dužnost ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac dana 1. svibnja 2016. 

Točka 4.
Zvonka Čurjak, prof., 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.
1. Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva i Hildebranda Kostolanji, fizioterapeutski 
tehničar imenuju se osobama ovlaštenim za potpis naloga za službeni put Zvonki Čurjak, 
prof.,  ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac (nalog potpisuje jedna 
od imenovanih osoba).

2. Zvonki Čurjak, prof. ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 
odobrava se korištenje službenog vozila izvan redovnog radnog vremena za službene 
potrebe.
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