
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01-  

Karlovac, 30. prosinac 2020. 

 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

 

sa 36. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  Karlovac, održane 

dana 30. prosinac 2020, elektronskim putem. 

  

 

SUDJELUJU: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Nataša Petrak, struč. spec. 

oec., član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član, Ivan Kušan, dr.med.spec., član 

i Aleksandra Kovačić, med. sestra, član (predstavnik radnika – zamjena dosadašnjeg člana 

Marice Plavetić). 

 

Zbog epidemije bolesti COVID-19, sjednica Upravnog vijeća održana je 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 je 

dostavljen poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluke, s obrazloženjem, a također je 

svaki član Upravnog vijeća mailom dostavio svoje glasovanje o prijedlogu odluka. 

 

 

                 D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu  

njegu u kući Karlovac. 

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

      3.  Donošenje 5.-tog Rebalansa Financijskog plana za 2020. 

      4.  Donošenje Financijskog plana za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. 

      5.  Donošenje Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  

           Karlovac za 2021.  

      6.  Donošenje Odluke o utvrđivanju cijene sata zdravstvene njege u kući prema           

           Ugovoru sa Gradom Karlovcem za 2021. 
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      7.  Donošenje Odluke o ovlaštenju v.d. ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u  

           kući  Karlovac  za potpis ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno  

           osiguranje za pružanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2021. 

       8.  Donošenje Odluke o prekovremenom radu medicinskih sestara. 

       9.  Raznoliko. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

 

 

 

 Točka 1. 

 

            Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća dostavljn je u privitku poziva, te je 

Upravno vijeće  temeljem čl. 20. Poslovnika o radu, donijelo slijedeću: 

             

O  D  L  U  K  U 

 

Usvaja se zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, bez primjedbi. 

 

                                                        Točka  2.  

 

Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - studeni 2020. dostavljeno je članovima 

Upravnog vijeća u privitku poziva. 

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

 

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

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

arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka  3.  

 

Županijska skupšina Karlovačke županije usvojila je prijedlog Rebalansa 

Financijskog plana za 2020. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, te se predlaže 

Upravnom vijeću njegovo donošenje. 

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 
 



Donosi se prijedlog 5.-tog Rebalansa Financijskog plana za 2020. Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 

zapisnika. 
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                                 Točka  4.  

 

Županijska skupšina Karlovačke županije usvojila je prijedlog Financijskog plana Ustanove 

za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023., te se 

predlaže Upravnom vijeću donošenje Financijskog plana. 

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 
 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 
 
Donosi se Financijski plan Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2021. s 

projekcijama za 2022. i 2023., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka  5.  

 

              Člankom 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Upravno vijeće donosi 

Program rada i razvoja zdravstvene ustanove, te je sukladno tome u privitku poziva 

članovima Upravnog vijeća dostavljen prijedlog Programa rada i razvoja Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2021., s prijedlogom za njegovo donošenje. 

Upravno vijeće temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka 21. 

Statuta donosi slijedeću 
 
                                                             O D L U K U 

Donosi se Program rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2021. 

koji se  nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 Točka 6. 

 

Predlaže se utvrditi cijenu sata rada zdravstvene njege u kući za narednu godinu, za 

rad temeljem ugovora sa Gradom Karlovcem, za koji očekujemo da će se zaključiti i za 

2021.  

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 
 
  

           O  D  L  U  K  U 

 Utvrđuje se cijena sata rada zdravstvene njege u kući za usluge zdravstvene njege 

koje bi izvršavala Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem Ugovora sa 

Gradom Karlovcem, u okviru Socijalnog programa, u iznosu od 100,00 kuna po jednom 

satu. 
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Ovlašćuje se v.d. ravnateljica Marica Plavetić, bacc.med.techn. na potpis Ugovora o 

pružanju zdravstvene njege u kući sa Gradom Karlovcem, u okviru Socijalnog programa u 

2021. 

 

 

                                                          Točka 7. 

 

             Člankom 12. Statuta utvrđeno je da ravnatelj ima sve ovlasti u pravnom 

prometu u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora sa 

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, o pružanju zdravstvenih usluga 

osiguranicima Zavoda i o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija 

pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna bez PDV-a. Predlaže se ovlastiti 

v.d.ravnateljicu Mariu Plavetić, bacc.med.techn. na zaključenje Ugovora o pružanju usluga 

zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući  za 2021., sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje.  

 

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 
 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 
 

V.d.ravnateljica Marica Plavetić, bacc.med.techn. ovlašćuje se na zaključenje 

Ugovora o pružanju usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući  za 2021., sa 

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

O zaključenom Ugovoru v.d. ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj 

narednoj sjednici.  

 

 

                                                          Točka 8. 

Početkom siječnja 2021. prestaju s radom dvije medicinske sestre koje su zaposlene na 

nedređeno vrijeme (jedna radi odlaska u mirovinu zaključno s danom 1. siječanj 2021., a 

druga medicinska sestra radi odlaska na rad u drugu ustanovu zaključno s danom 3. siječanj 

2020.). Jedna med.sestra je već prestala s radom u studenom 2020.  Sukladno odluci 

Upravnog vijeća i suglasnosti Ministra zdravstva raspisan je natječaj za prijam u radni 

odnos 3 medicinske sestre na neodređeno vrijeme. Međutim, zaprimljena je samo jedna 

zamolba i ta medicinska sestra je primljena na rad, dok su ostala dva mjesta ostala 

nepopunjena. Kako se radi o medicinskim sestrama ugovornim sa HZZO, bit će problem u 

izvršavanju ugovorenih usluga zdravstvene njege jer nedostaju dvije medicinske sestre. 

Natječaj će se kontinuirano raspisivati, ne bi li uspjeli popuniti upražnjena radna mjesta, a 

do tada se predlaže odobriti prekovremeni rad medicinskih sestara, kako bi se zbrinuli svi 

pacijenti koji imaju potrebu za zdravstvenom njegom. 

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi slijedeću 
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           O  D  L  U  K  U 

1.  Odobrava se prekovremeni rad medicinskih sestara Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac u 2021. godini, u svrhu pružanja usluga zdravstvene njege osiguranicima, 

radi nemogućnosti popunjavanja dva upražnjena radna mjesta medicinskih sestara koje 

prestaju s radom početkom siječnja 2021., a ugovorne su sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje. 

2. Ovlašćuje se v.d. ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac odobriti 

prekovremeni rad iz toč. 1. ove Odluke sukladno potrebama i zahtjevima korisnika 

zdravstvene njege u kući, a sukladno odredbama Zakona o radu, do popunjavanja 

upražnjenih radnih mjesta medicinskih sestara.  

    ---------- 

 
 

 

      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  

                                          sa 36. sjednice Upravnog vijeća  

       Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,  

                    održane dana 30. prosinac 2020. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, prosinac 2020. 

 

 

 

 


