
 
CENTAR ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA 

 
 

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA I DONEŠENIH ODLUKA/ZAKLJUČAKA  
U 2016. GODINI 

 
 

 Red. broj 
sjednice 

Datum 
održavanja 

Na sjednici je razmatrano slijedeće: Odluka/zaključak 

1. 23. sjednica 15.02.2016. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2015.g. 

 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 
poslovanja za 2015.g. 

 

 

3. Informacija o Projektu „ Budi moja nonica“ 

4. Pod točkom razno ravnateljica iznosi 
problematiku vezanu uz angažman zubarice 
za potrebe korisnika Centra, potom 
informira prisutne o širenju mobilnog tima 
na Grad Krk, o troškovima provedbe 
programa ambulante za ranu intervenciju za 
koji nisu dostatna sredstva iz proračuna 
Grada Rijeke i zatraženoj suglasnosti od 
nadležnog Upravnog odjela za 

- Odluka kojom se donosi financijski 
izvještaj Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 
siječanj-prosinac 2015.g. 
 

- Izmjenjen je predloženi dnevni red i 
odgođeno donošenje Odluke  o 
raspodjeli rezultata zbog zatraženog 
dodatnog pojašnjenja nadležnog 
Upravnog odijela 

 
 
 

- Zaključak kojim se zadužuje 
ravnateljica Vesna Đujić da ponovi 
upit Upravnom odjelu za socijalnu 
politiku i mlade glede davanja 
suglasnosti za zapošljavanje radnika za 
pratnju i nošenje i rehabilitatora kao i 
da uputi zahtjev Upravnom odjelu za 
pokrivanje troškova zdravstvene zaštite 
usne šupljine korisnika 



zapošljavanje rehabilitatora i radnika za 
pratnju i nošenje 

 

2. 24. sjednica 03.05.2016. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 
do 31.03.2016.g. 

 

 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 
poslovanja za 2015.godinu 

 

3. Izvještaj stručnih službi Centra za razdoblje 
siječanj – ožujak 2016.g. 

4. Problem nastavka smještaja korisnika 
Juraja Palčića 

 

 

 

 

 

 

- Odluka kojom se donosi financijski 
izvještaj Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 
siječanj-ožujak 2016.g. 

 
 

- Odluka kojom se donosi Odluka o 
raspodjeli rezultata poslovanja za 
2015.godinu. 

 
 
 
 

- Zaključak da se ponovi upit Centru za 
socijalnu skrb Rijeka kako bi se korisniku 
Juraju Palčiću omogućio adekvatan 
smještaj u drugoj ustanovi, te isti dati na 
znanje Upravnom odjelu za socijalnu 
politiku i mlade i Ministarstvu socijalne 
politike i mladih i da se uputi upit 
Upravnom odjelu za socijalnu politiku i 
mlade glede zapošljavanja još jedne 
medicinske sestre 



 

3. 25. sjednica 26.07.2016. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2016.g. 

 

 

2. I. Izmjene i dopune financijskog plana 
2016.godine 

 

3. I. Izmjene i dopune plana nabave za 
2016.godinu 

 

4. Izvještaj stručnih službi Centra za razdoblje 
siječanj – lipanj 2016.g. 

 

5. Pod točkom razno ravnateljica izvještava o 
presudi suda u korist Centra Fortica za 
vlasništvo nad objektima u Jadranovu i 
Kraljevici, o informativnoj ponudi 
Vodovoda i kanalizacije Rijeka koja prelazi 
osigurana sredstva, o potrebi zapošljavanja 
rehabilitatora i radnika za pratnju i nošenje 
na neodređeno vrijeme zbog permanentne 
potrebe Centra za tim kadrom te o 
prijedlogu da se radnica Marica Bukva 

- Odluka kojom se donosi financijski 
izvještaj Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 
siječanj-lipanj 2016.g. 

 

- Odluka kojom se donose I. Izmjene i 
dopune financijskog plana za 
2016.godinu. 

- Odluka kojom se donose I. Izmjene i 
dopune plana nabave za 2016. godinu. 

 

- Zaključak kojim se prihvaćaju izvješća 
stručnih službi Centra Fortica za razdoblje 
siječanj-lipanj 2016.godine 

 

- Zaključak da se: 

1. Marica Bukva rasporedi na radno mjesto 
kuharice do povratka kuhara sa bolovanja 

2. Uputi dopis Upravnom odjelu za socijalnu 
politiku i mlade sa zahtjevom da se 
rehabilitator i radnik za pratnju i nošenje 
zaposle na neodređeno vrijeme 



privremeno rasporedi na radno mjesto 
kuharice zbog bolovanja 

 

4. 26. sjednica 26.10.2016. 1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 
do 30.09.2016.g. 

 

 

2. Izvještaj stručnih službi Centra za razdoblje 
siječanj – rujan 2016.g. 

 

3. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i sistematizaciji radnih mjesta Centra za 
rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica 

 

 

4. Pod točkom razno ravnateljica se je 
osvrnula na sredstva za isplaćeni regres, 
te je informirala prisutne o potrebi 
osiguranja dodatnih sredstava za 
sanaciju kanalizacije zbog većih 
ukupnih troškova koji prelaze osigurana 
sredstva, potom o dobivenom sporu nad 
nekretninama sa Mestnom Občinom 

- Odluka kojom se donosi Financijski 
izvještaj Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica za razdoblje 
siječanj - rujan 2016. godine 

 

- Zaključak kojim se prihvaćaju izvješća 
stručnih službi Centra Fortica za razdoblje 
siječanj - rujan 2016. Godine 

 

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o 
izmjenama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 
Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“Kraljevica 

 

- Zaključak da je: 

1. potrebno izvršiti sanaciju prostora i 
dvorišta po prigovoru inspektora i  prema 
Primorsko-goranskoj županiji uputiti 
zahtjev da se u 2017. godini osiguraju 
sredstva za sanaciju dvorišta. 



Ljubljana i uknjižbi Centra nad istim, o 
izrađenoj simulaciji uređenja dvorišta i 
zelene površine i primljenim 
donacijama. 

2. uputiti Primorsko-goranskoj županiji 
zahtjev za podmirenje razlike troškova 
kanalizacije. 

3. Uputiti Primorsko-goranskoj županiji 
zahtjev za refunadaciju troškova za 
isplaćeni regres u 2016.godini. 

5. 27. sjednica 22.12.2016. 1. II. Izmjene i dopune  financijskog plana za 
2016.godinu 

 

2. III. Izmjene  i dopune financijskog plana za 
2016.godinu 

 

 

3. II. Izmjene i dopune plana nabave za 
2016.g. 

 

4. Financijski plan za 2017.g. i projekcije za 
2018. i 2019.g. 

 

 

5. Plan nabave za 2017.godinu 

- Odluka kojom se donose II. Izmjene i 
dopune financijskog plana Centra za 
rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 
2016.g. 

- Odluka kojom se donose III. Izmjene i 
dopune financijskog plana Centra za 
rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 
2016.g. 

- Odluka kojom se donose  II. Izmjene i 
dopune plana nabave za 2016.godinu 
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 
Kraljevica 

- Odluka kojom se donosi financijski plan 
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 
Kraljevica za 2017.godinu i projekcije za 
2018. i 2019.godinu 

 

- Odluka kojom se donosi  Plan nabave za 
2017.godinu Centra za rehabilitaciju 



 

6. Plan rada Centra za 2017.godinu i 
izvješće o radu za 2016.godinu 

„Fortica“ Kraljevica 

- Odluka kojom se donosi Plan rada Centra 
za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 
2017.godinu i usvaja  izvješće o radu 
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 
Kraljevica za 2016.godinu 

 

 
 
Kraljevica, 16.02.2017.          


