
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

U P R A V N O   V I J E Ć E 

Broj: 01- 

Karlovac,  23. studeni 2017. 

 

 

 

    P   O   Z   I    V 
 

 

kojim se pozivate na 41. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, koja će se održati 

 

 

   dana 29. Studeni 2017. (SRIJEDA) 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 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac. 

 

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

razdoblje siječanj - listopad 2017.   

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

 

    3.   Utvrđivanje potrebe zapošljavanja 

            Izvjestitelj: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

 

    4.   Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu Ustanove za zdravstvenu njegu u  

          kući Karlovac 

          Izvjestitelj: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica 

 

    5.  Raznoliko. 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

 

   Krešimir Lišnjić, dipl. ing. 
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Obrazloženje     

 

                      Točka 1. 

 

Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća dostavljaju 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 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, sa ili bez primjedbi. 

 

 

                      Točka 2. 

 

Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - listopad 2017. obrazložit će Zvonka Čurjak, 

prof., ravnateljica i Biserka Mikulić, knjigovođa. 

 

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 siječanj – listopad 2017., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

                      Točka 3. 

 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 23. Statuta donese slijedeću: 

 

      O D  L  U  K  U 

 

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

 

- medicinske sestre/tehničara srednje stručne spreme, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme 

na upražnjeno radno mjesto zbog prestanka rada medicinkog tehničara zaposlenog na 

neodređeno vrijeme. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac provodi zdravstvenu njegu na području 

Karlovca i Karlovačke županije temeljem zaključenog Ugovora sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje.  
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Medicinski tehničar Marin Rakocija zaposlen je na neodređeno vrijeme i ugovoren sa 

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, prestaje s radom u Ustanovi za zdravstavenu 

njegu u kući Karlovac zaključno s danom 31. prosinac 2017. 

 

Radi izvršenja preuzetih ugovornih obveza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 

potrebno je popuniti upražnjeno radno mjesto medicinske sestre/tehničara i izvršiti prijem nove 

medicinske sestre/tehničara.  

 

 

                      Točka 4. 

 

Odredbom članka  40. Statuta Ustanove, Povjerenstvo za kvalitetu Ustanove jest tijelo koje 

osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja 

kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima  pet 

članova. U Povjerenstvu za kvalitetu moraju biti zastupljeni predstavnici djelatnosti 

zdravstvene njege i fizikalne terapije. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 40. Statuta i i članka 71. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 

35/12., 144/12. i 82/13) donese slijedeću: 

 

               O D  L  U  K  U 

 

1. Imenuje se Povjerenstvo za kvalitetu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

kako slijedi: 

1. 1.Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, predsjednica 

1.2. Romana Jurčević Celinšćak, prvostupnica sestrinstva, zamjenica  

       predsjednice 

1.3. Milovanović Goranka, med.sestra, član 

1.4. Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije; članica  

1.5. Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva; članica 

 

2. Povjerenstvo za kvalitetu jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite 

te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Sukladno članku 

71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 

84/11., 12/12., 35/12., 144/12. i 82/13).Povjerenstvo za kvalitetu: 

     – vodi registar o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za  

        kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 

– provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove 

-  donosi poslovnik o svom radu. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 


