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USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

Karlovac, 9. travanj 2021. 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

sa 38. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  Karlovac, održane dana 

9. travanj 2021., elektroničkim putem. 

  

 

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 37. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu  

njegu u kući Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak 2021. Ustanove za zdravstvenu njegu 

u kući Karlovac 

      3.  Donošenje 1. Rebalansa Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  

           Karlovac za 2021.  

 

       4. Donošenje Odluke o isplati razlike iznosa plaće radnicima Ustanove za zdravstvenu  

           njegu u kući Karlovac. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

 

 

 

 

Odluke: 

 

 Točka 1. 

 

             Usvaja se zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac, bez primjedbi. 
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                                                        Točka  2.  

 

 Usvaja se Izvješće o poslovanju  za razdoblje siječanj - ožujak  2021. Ustanove za 

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

arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka  3.  

 

             Donosi se 1. Rebalans Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac za 2021., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                                    Točka 4.  

 

1. Radnicima Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac koji su bili zaposleni u 

Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac u razdoblju od ožujka 2016. do siječnja 

2017. temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, a kojima je u tom 

razdoblju isplaćena plaća prema umanjenoj osnovici od 5.108,84 kn bruto za razdoblje 

od ožujka 2016. godine do prosinca 2016. godine, te prema umanjenoj osnovici od 

5.211,02 kn bruto za mjesec siječanj 2017., isplatiti će se razlika između isplaćenog 

iznosa osnovice plaće i iznosa osnovice plaće od 5.415,37 kn bruto. 

 

2. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac sklopit će se pojedinačne sporazume o 

isplati razlike plaće sa radnicima iz točke 1. ove Odluke koji Ustanovi za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac podnesu pisane zahtjeve za isplatu razlike plaće, najkasnije do 31. 

prosinca 2021. 

Sporazumom će biti utvrđen bruto iznos za isplatu razlike plaće, rok za isplatu razlike 

plaće, te suglasnost radnika da nakon isplate utvrđene razlike iznosa osnovice plaće s te 

osnove prema poslodavcu neće imati daljnjih potraživanja. 

 

3. Potpisivanje pisanog sporazuma iz točke 2. ove Odluke može se ponuditi i onim 

radnicima koji su utužili poslodavca – Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

uz uvjet povlačenja tužbe, te uz nadoknadu dokazivih troškova nastalih do povlačenja 

tužbe.    

 

4. Isplata razlike iznosa osnovice plaće radnicima Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac po prethodno potpisanom pisanom Sporazumu iz točke 2. ove Odluke, izvršiti 

će se najkasnije do 30. rujan 2022. 

 

5. Za obračun razlike iznosa osnovice plaće i isplatu iste zadužuje se računovodstveni 

servis Micro com d.o.o. Karlovac. 

 

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                        ---------- 

 

      PREDSJEDNIK  
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       UPRAVNOG VIJEĆA 

 

      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 
 


