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USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01- 406/21 

Karlovac, 8. listopada 2021. 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

 

sa 43. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  Karlovac, održane dana 

8. listopada 2021. s početkom u 15,15 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 

  

 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu  

njegu u kući Karlovac. 

 

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

siječanj – rujan 2021. 
 

3. Donošenje Odluke o ovlaštenju  ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac za potpis ugovora/dodatka ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

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

4.  Donošenje Odluke o potpisniku naloga za službeni put i pravu na korištenje  

     službenog vozila ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 
 

     5. Različito. 

 

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Odluke: 

 

 Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, bez primjedbi, jednoglasno. 

 

                                                       

                                                        Točka  2.  

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

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

arhivskog zapisnika. 

 

 

                                                        Točka  3.  

Andreja Navijalić, prof., ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac ovlašćuje 

se na zaključenje ugovora/dodataka ugovoru o pružanju usluga zdravstvene njege i fizikalne 

terapije u kući u 2021., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

O zaključenom Ugovoru/dodatku ugovora ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj 

narednoj sjednici.  

 

 

                                                        Točka  4.  

1. Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva i Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije 

imenuju se osobama ovlaštenim za potpis naloga za službeni put Andreji Navijalić, prof.,  

ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac (nalog potpisuje jedna od 

imenovanih osoba). 

 

2. Andreji Navijalić, prof., ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac odobrava 

se korištenje službenog vozila izvan redovnog radnog vremena za službene potrebe. 

 

 

                                                        Točka 5.  

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

                             ---------- 

 

 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

 

      Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 


