
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01- 58/2-19 

Karlovac, 29. siječanj 2019.   

 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

 

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

održane dana 29. siječanj 2019. s početkom u 15,15 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; Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije (zamjenica Ivane Milaković), član; Ivan 

Kušan, dr. med., član i Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva, član. 

 

NISU NAZOČNI: Nema. 

 

OSTALI NAZOČNI: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica, Marica Plavetić, prvostupnica 

sestrinstva –glavna sestra, 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 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac. 

 

      2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2018. 

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

 

      3. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2018. 

          Izvjestitelj:  Biserka Mikulić, knjigovođa 

 

      4. Raznoliko. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 
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 Točka 1. 

Zapisnici sa 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su u privitku poziva, te Upravno 

vijeće temeljem članka 20. Poslovnika o radu, donosi slijedeću: 

             

O  D  L  U  K  U 

Usvajaju se zapisnici sa 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 

u kući Karlovac, bez primjedbi. 

 

                                                        Točka  2.  

Biserka Mikulić, knjigovođa izvijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju za 

razdoblje siječanj – prosinac 2018. Ostvaren je višak prihoda od 44.081,00 kn, a ovaj 

rezultat odraz je velike štednje u poslovanju. Neki troškovi značajno su smanjeni, tako su 

bruto plaće manje za 100 tisuća kuna, zbog djelatnika na dužem bolovanju, a nisu 

zapošljavane zamjene. Nije se kupovalo gotovo ništa (radna odjeća, gume…), osim vozila 

koje je plaćeno iz decentraliziranih sredstava. Međutim, štednja je moguća samo do 

određene granice, a jedino pravo rješenje je ispunjenje limita prema HZZO-e. Prihodi su 

manji u odnosu na prošlu godinu za 120 tisuća kuna. Županija je doznačila sredstava prema 

planu, Grad Karlovac je također platio sve izvršene usluge, jedino su sredstva od HZZO-e 

manja, što je zabrinjavajuće. Plaće pripravnika koje smo primili na obavljanje 

pripravničkog staža temeljem mjera Vlade RH i odobrenja Ministarstva zdravstva, 

djelomično su uračunate u prihod, prema naputku Ministarstva zdravstva i to dio od 15% 

koji osigurava država, a ostatak od 85% su sredstva EU, se je njihovo knjiženje na 

prihodovnu odnosno rashodovnu stranu obavlja u mjesecu u kojem je isplaćena plaća. 

 

Na upit predsjednika Upravnog vijeća o mogućnosti ostvarenja prihoda pružanjem usluga 

za općine Draganić i Barilović, ravnateljica odgovara da je na sjednici Savjeta za 

palijativnu skrb dogovoreno da napravimo incijativu za pružanje usluga prema svim 

gradovima u Županiji. 

 

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 – prosinac  2018., koji se 

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

 

 

                                                        Točka  3.  

 

              Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2018. obrazložila je ravnateljica 

Zvonka Čurjak, prof., te ističe kako broj djelatnika nije povećan, obzirom da za odsutne 

radnike na bolovanju nismo uzimali zamjene, čime je ostvarena velika ušteda.  
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U djelatnosti fizikalne terapije limit je ostvaren samo u mjesecu listopadu i studenom 

2018., dok je ostale mjesece rad bio ispod limita. Suradnja sa liječnicima obiteljske 

medicine i specijalistima u Općoj bolnici Karlovac i Specijalnoj bolnici Duga Resa je 

dobra, ali moramo biti stalno u kontaktu da bi održali suradnju. Povjerenstvo HZZO-e je 

jako restriktivno u odobravanju fizikalne terapije u kući, što utječe na broj izvršenih usluga. 

U djelatnosti zdravstvene njege ostvareno je 700 postupaka manje u odnosu na 2017., što je 

puno. Broj starijih osoba u Županiji se povećava, te je neobično da se usluge smanjuju, tim 

više što je to najjefiniji oblik zdravstvene zaštite. Nadalje, tu je problem ostvarenja limita u 

djelatnosti fizikalne terapije na području Ogulina, gdje je ugovorena i jedna privatna praksa. 

Imamo informaciju da Upravno vijeće HZZO-e razmatra mogućnost povećanja vrijednosti 

boda za izvršene usluge. 

           Na upit predsjednika Upravnog vijeća jesmo li preuzeli pacijente privatne njege 

Došen nakon prestanka njene koncesije, Marica Plavetić, glavna sestra odgovara da smo 

pacijente preuzeli, za sada bez ugovaranja dodatne sestre. 

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

 

 

O D  L  U  K  U 

 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2018., koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                           

 Točka  4.  

         Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica Ustanove najavila je donaciju jednog 

fotokopirnog aparata tvrtke Infomare, a na prijedlog Karlovačke županije. 

                             ---------- 

 

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

15,55 sati. 

 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 

 

 

 

 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU  
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         Z    A    P    I    S    N    I    K  

                                         sa 13. sjednice Upravnog vijeća  

       Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,  

                    održane dana 29. siječanj 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, siječanj 2019. 


