
 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

UPRAVNO VIJEĆE 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

Broj: 01- 32/21 

Karlovac,  27. siječanj 2021. 

 

 

 

 

            P  O  Z   I  V 

 

za 37. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koja će 

se održati 28. siječanj 2021., elektronskim putem. 

 

 

Zbog okolnosti epidemije bolesti COVID 19, sjednica Upravnog vijeća održava se elektronskim 

putem, sukladno članku 23. Poslovnika o radu, kojim je propisano da sjednica Upravnog vijeća 

u iznimnim slučajevima može biti održana elektronskim putem, uz prethodnu dostavu materijala 

odnosno prijedloga odluke o kojoj se odlučuje faxom ili mailom.   

 

Sukladno navedenoj odredbi Poslovnika, svakom članu Upravnog vijeća mailom se dostavlja 

poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluka, s obrazloženjem.  

 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu  

njegu u kući Karlovac. 

      2.  Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2020. 

      3.  Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  

           Karlovac za 2020.  

 
 

REDSJEDNIK  

        UPRAVNOG VIJEĆA 

 

      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

 

                                  Točka 1. 

 

            Zapisnik sa 36. 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 36. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac, sa ili bez primjedbi. 

 

                                                        Točka  2.  

 

           Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - prosinac 2020. dostavlja se u privitku 

poziva. 

           Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 21. Statuta donese slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

 

 Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj -  prosinac 2020. Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka  3.  

             Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući            

Karlovac za 2020.  

            Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 21. Statuta donese slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

 

             Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući  Karlovac za 2020.  

 

                                                          


