
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01- 330-3/-19 

Karlovac, 03. srpanj 2019.    

 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

19. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane 

dana 03. srpnja 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 i Zdenka Boneta, prvostupnica 

sestrinstva, član. 

 

NISU NAZOČNI: Ivan Kušan, dr., član 

 

OSTALI NAZOČNI: Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica, Biserka Mikulić, knjigovođa i 

Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra 

 

ZAPISNIK VODILA: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći  

 

 

 

                 D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

1. Usvajanje zapisnika  17. i 18. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac. 

 

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

mjesec lipanj 2019. 

 

3. Donošenje Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

 

    4.    Razno. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

 

 

 

 Točka 1. 

Zapisnici  17. i 18.  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  17. i 18. 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 

period siječanj - lipanj 2019. u kojem je Ustanova poslovala s minimalnim viškom prihoda od 

772,00 kn. 

Biserka Mikulić, knjigovođa ističe drastično povećanje komunalne naknade ( cca 350%), 

povišenje cijena potrošnog materijala, ali i povećane narudžbe koje su posljedica štednje u 

prošloj godini, pa su sad sve zalihe “pri kraju”.  

Ravnateljica podjseća Upravo vijeće na povećanje cijene DTP postupaka koja se sada vidi u 

povećanju prihoda, ali koja još uvijek nije dovoljna za pokrivanje svih troškova, posebice 

troškova goriva za službena vozila koja Ustanovi nisu priznata od strane HZZO-a. 

 

Nakon izlaganja ravnateljice, članovi Upravnog vijeća nisu imali posebnih primjedbi, 

mišljenja ili prijedloga, te Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno donosi 

slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

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

Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

                                                        Točka  3.  

 

              Prijedlog Statuta, koji se usklađuje se novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 

dostavljen je u Karlovačku županiju i na županijskoj skupštini održanoj 07.06.2019. donesena 

je odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. 

               Slijedom gore navedenog Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno 

donosi slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

 Donosi se  Statut Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

                                                        Točka  4.  

              Ravnateljica Ustanove izvjestila je Upravno vijeća kako je Ustanova dobila pozitivnu 

ocjenu prijedloga za popunjvanje Mreže javne zdravstvene zaštite, te će  u idućim danima biti 

potpisan dodatak Ugovoru o provođenj zdravstvene njege u kući bolesnika u kojem će se 

ugovoriti jedna medicinska sestra za područje općine Barilović. 

Također, ravnateljica je obavijestila Upravno vijeća kako će se odmah krenuti u postupak 

priznavanja posebnog standarda za gore navedeno područje. 

 

Ivana Milaković istaknula je problem nedostatka naloga za fizikalnu terapiju te predložila da 

se više poradi na marketingu s liječnicima i specijalistima, a vezano uz pisanje naloga. 

 

                             ---------- 

 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 17,20 sati. 

 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 



      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 
 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU  

NJEGU U KUĆI  KARLOVAC 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

         Z    A    P    I    S    N    I    K  

                                          19. sjednice Upravnog vijeća  

       Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,  

                    održane dana 03. srpnja 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, srpanj 2019. 
 
 


