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CENTAR ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA 

 

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA I DONESENIH ODLUKA/ZAKLJUČAKA  

U 2022. GODINI 

 

 Red. broj 

sjednice 
Datum 

održavanja 
Na sjednici je razmatrano slijedeće: Odluka/zaključak 

1. 3. sjednica 28.01.2022. 1. Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2021.g. 
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021.g.  
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021.g.  
4. Godišnje izvješće o provedenim nabavama za 2021.g. 

5. Evaluacija izvješća o radu za 2021.g. 

6. Ocjenjivanje rada ravnateljice centra za 2021.g. 

7. Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2021.g. 

8. Imenovanje v.d. ravnatelja Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica  

- Odluka o usvajanju Financijskog 

izvješća Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 

siječanj-prosinac 2021.godine 

- Prihvaća se Izvještaj o izvršenju 

financijskog plana za 2021.g. 

- Odluka o rasporedu rezultata iz 

2021.g.  

- Prihvaća se godišnje izvješće o 

provedenim nabavama za 2021.g. 

- Donosi se izvješće o radu za 2021.g. 

- Odluka o ocjeni rada ravnateljice 

Danijele Mihaljević za 2021. godinu 

- Prihvaća se izvješće o radu Upravnog 

vijeća za 2021.g. 

- Daniel Trošić, univ.spec.oec. imenuje 

se vršiteljem dužnosti ravnatelja 

Centra „Fortica“ na temelju natječaja 

2. 4. sjednica 08.04.2022. 1. Financijsko izvješće Centra „Fortica“ za razdoblje 

siječanj-ožujak 2022.godinu 
2. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Centra „Fortica“ 
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Centra 
4. Prijedlog Statuta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica  
5. Prijedlog izmjene Odluke o utvrđivanju cijene 

- Usvaja se Izvješće o  financijskom 

poslovanju Centra za razdoblje 

siječanj-ožujak 2022.g. 

- Donosi se Odluka o poništenju 

javnog natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Centra 

„Fortica“ 
- Donosi se Odluka o utvrđivanju 
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apartmanskog dijela smještaja prijedloga Statuta Centra 

- Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o 
utvrđivanju cijene korištenja 
apartmanskog dijela smještaja 
 

3. 5. sjednica 13.05.2022. 1. Prijedlog I .izmjena i dopuna financijskog plana 

Centra za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave Centra za 

2022.godinu 

3. Donošenje Statuta Centra „Fortica“ Kraljevica 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Centra „Fortica“ Kraljevica 

 

- Usvaja se Prijedlog I. izmjena i 

dopuna financijskog plana Centra 

„Fortica“ za 2022.g. i projekcija za 

2023. i 2024. godinu 

- Usvaja se prijedlog I. izmjena i 

dopuna Plana nabave Centra 

- Donosi se Statut Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

- Donosi se Odluka o raspisivanju 

natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Centra „Fortica“ 

 

4. 6. sjednica 21.06.2022. 1. Donošenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana 

Centra za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024. godinu 
2. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Centra „Fortica“ 

3. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za  

ravnatelja/ice Centra „Fortica“ 
 

 

 

- Donose se I. Izmjene i dopune 

financijskog plana Centra „Fortica“ za 

2022.g. i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu 

- Poništava se javni natječaj za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

- Zaključak da kandidatkinja Elizabeta 

Batinić ispunjava natječajne uvjete za 

izbor i imenovanje ravnateljice Centra 

„Fortica“ 
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5. 7. sjednica 28.06.2022. 1. Razgovor s kandidatkinjom za natječaj za 

ravnatelja/icu  Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica 
2. Izbor kandidata za ravnatelja/icu Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

 

  

 

- Zaključak da se kandidatkinja 

Elizabeta Batinić imenuje za 

ravnateljicu Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica na slijedećoj 

sjednici UV, po pribavljanju 

uvjerenja Ministarstva pravosuđa 

da  imenovana nije osuđivana 

6. 8. sjednica  08.07.2022.  1. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

godine 

2. Odluka o izboru kandidatkinje temeljem provedenog 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra 

„Fortica“ 

3. Odluka o imenovanju Ravnateljice Centra „Fortica“ 

4. Nacrt Ugovora o radu 

5. Polugodišnje izvješće o provedenim nabavama  

- Usvaja se izvješće o financijskom 

poslovanju Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 

siječanj-lipanj 2022.g. 

- Elizabeta Batinić, mag.soc.rada, 

bira se za ravnateljicu Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

temeljem provedenog natječaja za 

izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

- Elizabeta Batinić, mag.soc.rada, 

OIB 85823943716, s prebivalištem 

u Viškovu, Straža 15A, Marinići, 

imenuje se ravnateljicom Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, 

na mandat od četiri godine 

- S imenovanom ravnateljicom 

Elizabetom Batinić sklopit će se 

Ugovor o radu u punom radnom 

vremenu i to od 01.rujna 2022. do 

31.kolovoza 2026. godine 

7. 9. sjednica 03.11.2022. 1. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-rujan 

2022.g 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 

2022.g. 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 

- Usvaja se Financijski izvještaj za 

razdoblje siječanj-rujan 2022.godine 

- Usvaja se Prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Financijskog plana za 2022. 
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2022.g. 

4. Prijedlog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 

2024. i 2025. godinu 

5. Prijedlog Odluke o cijenama usluge pomoć u kući u 

Centru „Fortica“ 

6. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nabavi 

roba, radova i usluga 

7. Revizijsko izvješće procesa financijskog planiranja i 

izvršavanja Ustanove 
 

 

 

 

 

 

 

godinu 

- Donose se II. Izmjene i dopune plana 

nabave Centra „Fortica“ za 2022. 

godinu 

- Utvrđuje se Prijedlog financijskog 

plana Centra s projekcijama za 2024. i 

2025. godinu  

- Odluka o cijenama usluge pomoći u 

kući u Centru za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica 

- Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o nabavi roba, radova i 

usluga Centra „Fortica“, u tekstu kojeg 

je predložila Ravnateljica 

- Izvješće o provedenoj reviziji procesa 

financijskog planiranja i izvršavanja 

Ustanove 

8. 10. sjednica 16.12.2022. 1. Donošenje II. izmjena i dopuna financijskog plana 

Centra „Fortica“ za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu 

2. Donošenje financijskog plana Centra „Fortica“  za 

2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

3. Plan radnih mjesta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za 2023. godinu 

4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna plana nabave Centra 

„Fortica“ za 2022. godinu 

5. Plan nabave Centra „Fortica“ za 2023. godinu 

6. Plan i program rada Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za 2023. godinu 

- Donose se II. Izmjene i dopune 

financijskog plana Centra „Fortica“ za 

2022.g. i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu 

- Donosi se Financijski plan Centra 

„Fortica“ za 2023.g. s projekcijama za 

2024. i 2025. godinu 

- Donosi se Plan radnih mjesta za 2023. 

godinu 

- Donose se III. Izmjene i dopune plana 

nabave Centra „Fortica“ Kraljevica za 

2022. godinu 

- Donosi se Plan nabave Centra 
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„Fortica“ za 2023. godinu 

- Donosi se Plan i program rada Centra 

za rehabilitaciju  za 2023. godinu 

 

U toku 2022.godine održano je ukupno osam (8) sjednica Upravnog vijeća. 

 

Članovi Upravnog vijeća su: 

1. Viliana Malnar, predstavnica osnivača 

2. Vanja Tancabel , predstavnik osnivača 

3. Milan Mamula, predstavnik osnivača 

4. Gordan Lisac, predstavnik korisnika Centra 

5. Jelena Prskalo , predstavnica radnika 

 

 

Kraljevica, 23.01.2023.                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:                                                            

                                                                                                                                                                                             Viliana Malnar, prof. 

 

 


