
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA „MALI KARTEC“ U 2018. GODINI 
 
 

Upravno vijeće Doma „Mali Kartec“ održalo je u 2018. godini ukupno 9 sjednica na kojima su 
razmatrane točke dnevnog reda i donijete odgovarajuće odluke iz nadležnosti Vijeća, kako slijedi: 

 
3. sjednica Upravnog vijeća (održana 31. 1. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- izvještaj o radu Doma u 2017. godini, 
- izvještaj o financijskom poslovanju Doma u 2017. godini, 
- plan rada Doma za 2018. godinu. 

 
4. sjednica Upravnog vijeća (održana 9. 4. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- izvješće o financijskom poslovanju Doma u razdoblju siječanj-ožujak 2018., 
- odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnog prostora (frizeraj), 
- izmjena Statuta Doma, 
- razrješenje ravnatelja Doma, na vlastiti zahtjev, 
- imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja. 

 
5. sjednica Upravnog vijeća (održana 10. 5. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma, 
- prijedlog odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta Doma, 
- prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma, 
- prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma, 
- izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru u Domu. 

 
6. sjednica Upravnog vijeća (održana 18. 6. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- otvaranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma, 
- izmjene Financijskog plana Doma za 2018. godinu, 
- davanje suglasnosti za zaključenje okvirnog sporazuma i prvog ugovora o nabavi (nabava UNP 

PB). 
 

7. sjednica Upravnog vijeća (održana 10. 7. 2018. godine): 
- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- izvješće o financijskom poslovanju Doma u razdoblju siječanj-lipanj 2018., 
- izvješće komisije za prijem i otpust korisnika Doma, 
- prijedlog odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta Doma, 
- prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma, 

 
8. sjednica Upravnog vijeća (održana 19. 9. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- otvaranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma, 
- izvješće o financijskom poslovanju Doma u razdoblju siječanj-kolovoz 2018., 
- prijedlog II. izmjena Financijskog plana Doma za 2018. godinu, 
- izvješće v.d. ravnatelja o stručnom poslovanju Doma u razdoblju od posljednje sjednice 

Upravnog vijeća. 
 
9. sjednica Upravnog vijeća (održana 10. 10. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 



- razgovor s kandidatima koju su podnijeli prijave na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 
Doma, 

- izvješće o financijskom poslovanju Doma u razdoblju siječanj-rujan 2018., 
- donošenje Pravilnika o radu Doma. 

 
10. sjednica Upravnog vijeća (održana 18. 10. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika se prethodne sjednice, 
- donošenje odluke u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma, 
- prijedlog Financijskog plana Doma za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. 

 
11. sjednica Upravnog vijeća (održana 19. 12. 2018. godine): 

- usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,  
- izvješće o financijskom poslovanju Doma za razdoblje siječanj-studeni 2018. godine, 
- prijedlog Financijskog plana Doma za 2019. godinu, s projekcijama za 2020.  i 2021.  godinu, 
- prijedlog Plana i programa rada Doma za 2019. godinu, 
- prijedlog Plana radnih mjesta Doma za 2019. godinu, 
- prijedlog Plana nabave Doma za 2019. godinu, 
- prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma, 
- prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Domu, 
- prijedlog Odluke o uvjetima posudbe medicinskih pomagala i opreme, 
- prijedlog Odluke o pružanju usluge prijevoza i pratnje korisnika pri korištenju usluga 

specijalističke zdravstvene zaštite, 
- prijedlog Odluke o naplati troškova korištenja rashladnih uređaja, 
- prijedlog Odluke o naplati troškova korištenja električnih invalidskih kolica, 
- prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma. 
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