
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

U P R A V N O   V I J E Ć E 

Broj: 01-274/19 

Karlovac, 20. svibanj 2019. 

 

 

 

 

    P   O   Z   I    V 

 
kojim se pozivate na 17. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, koja će se održati 

 

    dana  23. svibanj 2019. (ČETVRTAK) u  16,45 sati 

 u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr.Vladka 

Mačeka 48, Karlovac, I kat.  

 

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći 

 

 

 

                 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  

mjesec travanj 2019. 

          Izvjestitelji:  Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica i Biserka Mikulić, knjigovođa 

 

3. Donošenje Prijedloga Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

          Izvjestitelj: Vesna Gorić, mag. iur. 

 

    4.  Utvrđivanje potrebe zapošljavanja. 

         Izvjestitelj:  Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

 

    5. Donošenje novog Cjenika usluga Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

         Izvjestitelj:  Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

 

    6. Raznoliko. 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

   Krešimir Lišnjić, dipl. ing. 
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Obrazloženje    

 

 

                                  Točka 1. 

 

            Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je u privitku poziva, te se 

predlaže Upravnom vijeću da  temeljem čl. 20. Poslovnika o radu, donese slijedeću: 

             

O  D  L  U  K  U 

 Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac, sa ili bez primjedbi. 

 

 

                                                        Točka  2.  

              Izvješće o poslovanju za mjesec travanj 2019. obrazložit će ravnateljica Zvonka 

Čurjak, prof. i Biserka Mikulić, knjigovođa. 

              Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 23. Statuta donese slijedeću 

 

 

O D  L  U  K  U 

 Usvaja se Izvješće o poslovanju za mjesec travanj 2019., koje se nalazi u privitku ove 

Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka  3.  

 

              Prijedlog Statuta s obrazloženjem dostavlja se u privitku poziva. Statut se 

usklađuje se novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. 

              Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 23. Statuta donese slijedeću 

 

 

O D  L  U  K  U 

 Donosi se Prijedlog Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 Prijedlog Statuta upućuje se osnivaču na suglasnost. 

 

 

                                                        Točka  4.  

 

              Ravnateljica Ustanove obrazložit će potrebu zapošljavanja jedne medicinske sestre 

na neodređeno vrijeme, umjesto medicinske sestre koja prestaje s radom radi odlaska u 

mirovinu. 

              Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 23. Statuta donese slijedeću 
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O  D  L  U  K  U 

 

              Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac: 

-  medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno 

mjesto djelatnice koja prestaje s radom u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, a 

koja je ugovorena sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Djelatnica M.M., zaposlena na radnom mjestu medicinske sestre na neodređeno vrijeme u 

Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac prestaje s radom u Ustanovi za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac zaključno sa danom 9. rujan 2019. radi odlaska u mirovinu. 

 

Djelatnica je ugovorena sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te je sukladno 

zaključenom ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u cilju ispunjenja 

ugovornih obveza potrebno zaposliti djelatnicu na upražnjeno radno mjesto. 

 

                                                        Točka  5.  

 

              Ravnateljica Ustanove obrazložit će novi Cjenik usluga. 

              Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 23. Statuta donese slijedeću 

 

 

O D  L  U  K  U 

 

1. Donosi se Cjenik usluga Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

2. Cjenik usluga iz točke 1. Ove Odluke primjenjuje se od 24. svibnja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU  

NJEGU U KUĆI  KARLOVAC 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

         Z    A    P    I    S    N    I    K  

                                         sa 16. sjednice Upravnog vijeća  

       Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,  

                    održane dana 9. travanj 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, travanj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01- 207/2-19 

Karlovac, 9. travanj 2019.    

 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

 

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

održane dana 9. travanj 2019. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 

 

NAZOČNI: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Nataša Petrak, struč. spec. oec., 

član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član; Ivan Kušan, dr. med., član i Zdenka 

Boneta, prvostupnica sestrinstva, član. 

 

NISU NAZOČNI: Nema. 

 

OSTALI NAZOČNI: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica, Vesna Gorić, mag. iur. i Biserka 

Mikulić, knjigovođa. 

 

ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag. iur. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći  

 

 

 

                 D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

4. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac. 

 

5. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za  

razdoblje siječanj - ožujak 2019. 

          Izvjestitelji:  Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica i Biserka Mikulić, knjigovođa 

 

      3. Raznoliko. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 
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 Točka 1. 

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je u privitku poziva, te Upravno vijeće 

temeljem članka 20. Poslovnika o radu, donosi slijedeću: 

             

O  D  L  U  K  U 

Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, bez primjedbi. 

 

                                                        Točka  2.  

 

Ravnateljica Zvonka Čurjak, prof. izvijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju za 

razdoblje siječanj – ožujak 2019, u kojem je, nakon dužeg vremena, ostvaren pozitivan 

rezultat, koji nije velik (3.019,00 kn), ali svakako predstavlja napredak. Ravnateljica iznosi 

da i nadalje pazimo na svaki trošak u poslovanju. Imamo puno bolovanja medicinskih sestara 

i fizioterapeuta, te su dosta opterećeni oni koji rade. 

  

Na upit predsjednika Upravnog vijeća Krešimira Lišnjić, dipl. ing. stroj. ravnateljica 

odgovara da doktori medicine imaju limit u propisivanju njege, te podliježu nadzoru. 

Izvršenje usluga iz zdravstvene njege nam je dobro, a područje Barilovića učestvuje u tome. 

HZZO ne traži zapošljavanje posebne med.sestre na područje Barilovića, što je dobro, jer u 

suprotnom nam se rad ne bi financijski isplatio. 

 

Biserka Mikulić, knjigovođa ističe da je tekuća likvidnost jako dobra, sve obveze 

podmirujemo u roku. Zdravstvena njega za područje Barilovića još nije saživjela, kao je to u 

Karlovcu, gdje se Socijalni program provodi već 15 godina. 

 

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta donosi slijedeću 

 

 

O D  L  U  K  U 

 Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak 2019., koje se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

 

                                                        Točka  3.  

 

        Ravnateljica Zvonka Čurjak, prof. izvijestila je Upravno vijeće o ugovaranju sa HZZO, 

koji je donio odluku o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2019. Ugovori za 

fizikalnu terapiju su već zaprimljeni, sve je jednako kao i do sada. Ugovoreno je 12 

fizioterapeuta. Na posljednoj sjednici Upravnog vijeća HZZO-e donešena je odluka o 

povećanju cijena, koje povećanje nije veliko, ali nama je sve važno da bi mogli doseći limit. 

Upravno vijeće prihvatilo je izvješće ravnateljice. 
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Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije iznosi da pacijenti s područja Jastrebarskog 

čekaju na fizikalnu terapiju 6 mjeseci, te imamo upite pacijenata za pružanje fizikalne 

terapije, što smo poslali HZZO-e i čekamo odgovor. 

 

                             ---------- 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16,55 

sati. 

 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 
 


