
 
CENTAR ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA 

 

 

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA I DONEŠENIH ODLUKA/ZAKLJUČAKA  

U 2017. GODINI 

 

 

 Red. broj 

sjednice 

Datum 

održavanja 

Na sjednici je razmatrano slijedeće: Odluka/zaključak 

1. 28. sjednica 21.02.2017. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 

do 31.12.2016.g. 

 

2. Pod točkom razno ravnateljica je predložila 

da se zajedno s Osnivačem uputi dopis 

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku sa zamolbom za 

povećanjem cijene  

- Odluka o usvajanju financijskog 

izvještaja Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 

siječanj-prosinac 2016.g. 

 

2. 29. sjednica 14.03.2017. 1. Suglasnost na kreditno zaduženje Centra 

Fortica u cash pool-u kod Erste & 

Steiermarkische bank d.d. 

 

- Odluka kojom se daje suglasnost 

ravnateljici Centra Fortica za 

kreditno zaduženje Centra pri 

cash-poolingu Erste & 

Steiermarische bank d.d., a najviše 

do iznosa od 200.000,00 kn 

3. 30. sjednica 25.04.2017. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 

31.03.2017.g. 

 

 

 

2. Izvješća stručnih službi Centra za razdoblje od 

- Odluka kojom se donosi financijski 

izvještaj Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 

siječanj-ožujak 2017.g 

- Zaključak kojim se  usvajaju izvješća 



01.01. do 31.03.2017.g. 

 

 

 

3. Pod točkom razno raspravljalo se je o problemu jedne 

medicinske sestre u noćnoj smjeni, pitanju spetičke 

jame koja više nije u funkciji, o realizaciji zaduženja u 

okviru cash pool-a, o sudjelovanju Centra Fortica u 

programu Vinkovci-zdravi grad te je najavljeno 

održavanje evakuacijske vježbe i svečanog otvorenja 

uređenog igrališta za korisnike. 

 

stručnih službi Centra za rehabilitaciju 

“Fortica” Kraljevica za razdoblje 

siječanj-ožujak 2017.g. 

 

4. 31. sjednica 17.05.2017. 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 

 

2. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 

2017. godinu 

 

3. I. Izmjene i dopune plana nabave za 

2017.godinu 

 

4. Donošenje Pravilnika o nabavi roba, radova 

i usluga 

 

5. Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

- Donesena Odluka o raspodjeli 

rezultata za 2016.godinu 

- Odluka kojom su donesene I. izmjene i 

dopune financijskog plana Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ za 2017.godinu 

 

- Odluka kojom se donose I. izmjene i 

dopune plana nabave Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ za 2017.godinu 

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o 

nabavi roba, radova ili usluga Centra 

„Fortica 



 

5. 32. sjednica 17.07.2017. 1. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 

2017.godine 

 

2. II. Izmjene i dopune  financijskog plana za 

2017.godine 

 

3. Izvješća stručnih službi za razdoblje siječanj-

lipanj 2017.godine 

 

4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje 

ravatelja Centra 

 

5. Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

- Odluka kojom se donosi financijski 

izvještaj Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za razdoblje siječanj-lipanj 

2017.g. 

- Odluka kojom se donose  II. Izmjene i 

dopune financijskog plana  Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ za 2017.godinu 

- Zaključak kojim se usvajaju izvješća 

stručnih službi Centra za rehabilitaciju 

“Fortica” Kraljevica za razdoblje siječanj-

lipanj 2017.g. 

- Odluka kojom se raspisuje natječaj za 

izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Centra za rehabilitaciju “Fortica” 

Kraljevica 

 

6. 33. sjednica 24.08.2017. 1. Otvaranje prijava za izbor ravnatelja/ice 

Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica 

 

 

- Zaključak da će se slijedeća sjednica 

Upravnog vijeća održati 31. 08. 2017. 

god. s početkom u 10 sati u Centru za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica te će se 

na njoj provesti intervjui s kandidatima 

koji su se prijavili na natječaj za izbor 

ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju 



„Fortica“ Kraljevica 

 

7. 34. sjednica 31.08.2017. 1. Postupak  izbora ravnatelja/ice Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“Kraljevica 

 

 

 

2. Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

- Odluka kojom je Upravno vijeće sa pet 

glasova (jednoglasno) za ravnatelja/icu 

Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica izabralo gđa. Vesnu Đujić na 

mandat od 4 godine počevši od 

01.studenog 2017. godine.  

 

8. 1. 

konstituirajuća 

sjednica 

05.10.2017. 1. Konstituiranje Upravnog vijeća (izbor 

predsjednika i zamjenika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Imenovanje ravnateljice Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

 

 

 

3. Pod točkom razno imenovan je zapisničar 

na sjednicama Upravnog vijeća.  

- Odluka o imenovanju  dr.sc. Zorina 

Pinoza Kukurin,prof.defektolog za 

predsjednicu Upravnog vijeća Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i 

Odluka o imenovanju  Vanje Tancabel, 

ekonomist  za potpredsjednika Upravnog 

vijeća Centra za rehabilitaciju  „Fortica“ 

Kraljevica. 

 
- Odluka o imenovanju gđa. Vesna Đujić, 

soc.rad. za ravnateljicu Centra za 

rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica. 

- Odluka o imenovanju Sanje Kožić, 

bacc.occcup.th. za  zapisničara Upravnog 

vijeća  



 

9. 2. sjednica 30.10.2017. 1. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-

rujan 2017.godine 

 

 

 

2. Izmjene i dopune  finacijskog plana Centra 

za 2017.godinu 

 

 

3. Izvješća stručnih službi Centra za razdoblje 

siječanj-rujan 2017.godine 

 

 

4. Pod točkom razno ravnateljica se je 

osvrnula na financijsko stanje u Centru, na 

ugovorenu cijenu s Ministarstvom 

demografije, obitelji, socijalne politike i 

mladih i isplativost projekata mobilnog 

tima i ambulante.  

 

- Odluka kojom se usvaja Financijski 

izvještaj  za razdoblje od siječnja do rujna 

2017. 

- Odluka kojom se donose III.  Izmjene i 

dopune financijskog plana Centra za 

rehabilitaciju  „Fortica“ za 2017.g.  

- Zaključak kojim se usvajaju izvještaji 

stručnih službi za razdoblje od siječnja do 

rujna 2017.g. 

10. 3. sjednica 17.11.2017. 1. Financijski plan Centra za 2018.godinu i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

 

 

 

- Odluka kojom  se donosi Financijski plan 

Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za 2018. godinu, sa 

projekcijama za 2019. i 2020. Godinu 

 

11. 4. sjednica 20.12.2017. 1. Plan nabave za 2018.godinu 

 

 

 

 

- Odluka kojom se donosi  Plan nabave 

Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za 2018. godinu 

 



2. Plan radnih mjesta Centra za 2018.godinu 

 

 

 

 
3. Plan rada Centra za 2018.godinu i izvješće o 

radu za 2017.godinu 

 

4. Strategija razvoja Centra za razdoblje 2018.-

2021.godine 

 

5. Pod točkom razno članovi Upravnog vijeće 

izvješteni su o zatvaranju pozajmice u 

okviru cahh poola-a kod Erste & 

Stiermarksiche bank.  

 

- Odluka kojom se donosi Plan radnih 

mjesta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

Kraljevica za 2018. godinu. 

- Odluka kojom se usvaja  plan rada za 

2018. godinu i izvještaj o radu za 

2017.godinu Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica 

 

 

- Zaključak kojim se prihvaća  Strategija 

razvoja za razdoblje 2018.-

2021.godine Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica   

 
 

Kraljevica, 28.02.2018. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

 
Dr.sc.  Zorina Pinoza Kukurin, prof. defektolog 

 

         


