
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
U P R A V N O   V I J E Ć E
Broj: 01-274/16
Karlovac, 31. svibanj 2016.

P   O   Z   I    V
kojim se pozivate na 26. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, koja će se održati

   dana 3. lipanj 2016. (PETAK) u  15,15 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 25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac.

2.  Izvješće o provedenoj redovnoj, sveobuhvatnoj  kontroli provodenoj u Ustanovi 
     za zdravstvenu njegu u kući Karlovac od strane kontrolora Hrvatskog zavoda 
     za zdravstveno osiguranje

    Izvjestitelj: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

      3.  Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
travanj 2016.  i procjena poslovanja za svibanj 2016.

    Izvjestitelj: Biba Mikulić, knjigovođa 

4. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja medicinske sestre/tehničara, jednog 
izvršitelja na neodređeno vrijeme.

      Izvjestitelj: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

       5. Raznoliko.

PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG VIJEĆA

Krešimir Lišnjić, dipl. ing.
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Obrazloženje
            
                     Točka 1.
Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća dostavlja se 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 25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, sa ili bez primjedbi.

                     Točka 2.
Kontrolori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u svibnju 2016. proveli su 
sveubuhvatnu (pravnu, financijsku i medicinsku) kontrolu poslovanja u Ustanovi za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac.
Ravnateljica Ustanove upoznat će članove Upravnog vijeća s izvješćem o  provedenoj 
kontroli. Predlaže se Upravnom vijeću prihvatiti izvješće.

                     Točka 3.
 U privitku se dostavlja Izvješće o poslovanju za travanj 2016., a Upravno vijeće bit će na 
sjednici izvješćeno o procjeni rezultata poslovanja za svibanj 2016.
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 23. Statuta donese slijedeću

O D  L  U  K  U
Usvaja se Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
razdoblje travanj 2016. i procjena rezultata poslovanja za svibanj 2016.

Točka 4.
Predlaže se Upravnom vijeu temeljem članka 23. Statuta donese slijedeću

            
O  D  L  U  K  U

Utvrđuje se potreba zapošljavanja u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 
medicinske sestre/tehničara,  jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno 
mjesto djelatnice koja je prestala s radom, koja je ugovorena sa Hrvatskim zavodom za 
zdravstveno osiguranje.

O b r a z l o ž e nj e
Medicinska sestra Anamarija Trpčić, zaposlena na neodređeno vrijeme u Ustanovi za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac  prestala je s radom dana 30. svibnja 2016. radi odlaska 
na rad u drugu ustanovu.
Imenovana je ugovoreni djelatnik sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Sukladno zaključenom ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje potrebno 
je na upražnjeno radno mjesto osigurati zamjenu umjesto medicinske sestre koja je prestala 
s radom, u svrhu izvršenja preuzetih ugovornih obveza, te se utvrđuje potreba zapošljavanja 
i donosi odluka kao u dispozitivu.


