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Karlovac, studeni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01-510-3/19 

Karlovac, 11. studeni 2019. 

 

                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

        23. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kuć8i Karlovac, održane 

dana 08. studenog 2019. godine s početkom u 12.00 sati u prostoru Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA KOJI SU SUDJELOVALI NA SJEDNICI: Krešimir 

Lišnjić, dipl.ing. stroj, predsjednik; Ivan Kušan, dr., član; Nataša Petrak, struč. spec.oecc, 

član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član i Zdenka Boneta, prvostupnica 

sestrinstva, član. 

 

Sjednica Upravnog vijeća održana je elektronskim putem, sukladno čl. 7 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 mailom. 

Sukladno navedenoj odredbi Poslovnika, svakom članu Upravnog vijeća mailom je dostavljen 

prijedlog odluke, s obrazloženjem. 

Konstatira se kako su se svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem izjasnili „ZA“ 

predloženi dnevni red i prijedlog  odluke, te su isto potvrdili dostavom svoje pisane 

suglasnosti  elektronskom poštom koje su u privitku ovog zapisnika. 

Članovima Upravnog vijeća mailom je dostavljen poziv, materijali za sjednicu i slijedeći 

                                                  D N E V N I   R E D 

1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja djelatnika  

Konstatira se kako su se svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem izjasnili 

„ZA“ predloženi dnevni red, te je isti usvojen. 

                                      

                                                     Točka 1. 

 

Predlaže se  donošenje slijedeće  

                                               O  D  L  U  K  E 

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



 

 

                                             -     2     - 

 

 

1. Medicinske sestre/ tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno 

radno mjesto djelatnice koja prestaje s radom u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, a koja je ugovorena s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, 

2. Medicinske sestre/ tehničara jedan izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2020., radi 

vršenja usluga zdravstvene njege prema Socijalnom planu grada Karlovca. 

Konstatira se kako su se svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem izjasnili „ZA“ 

predloženi prijedlog  odluke, te su isto potvrdili dostavom svoje pisane suglasnosti  

elektronskom poštom koje su u privitku ovog zapisnika. 

      Upravno vijeća temeljem čl. 23 Statuta donosi slijedeću 

 

                                                    O D L U K U 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja djelatnika: 

1. Medicinske sestre/ tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno 

mjesto djelatnice koja prestaje s radom u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, a koja je ugovorena s HZZO-om. 

2. Medicinske sestre/ tehničara jedan izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2020.,  radi 

vršenja usluga zdravstvene njege prema Socijalnom planu grada Karlovca.  

                                              ----------------------------------- 

 

 

Elektronska sjednica Upravnog vijeća zaključena je u  ponedjeljak, 11.11.2019. u 13.30. 

sati. 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                         

                                                                             Krešimir Lišnjić, dipl.ing.stroj. 


