
    CARITASOV DOM
    za starije i nemoćne osobe
        Sv. Ivan Krstitelj
              IVANEC
 

Broj: 164/01-2015.  

Ivanec, 08.05.2015.

P O Z I V
 

 

           Temeljem čl. 22. Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj 
Ivanec,  sazivam 68. sjednicu Upravnog vijeća za dan 02. prosinca 2015. godine  (srijeda)  koja 
će se održati u prostorijama Caritasova doma sa početkom u 10,00 sati.

 

     Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D n e v n i   r e d :
 

 

1. Usvajanje  zapisnika  sa  prethodne  67.  sjednice  Upravnog  vijeća,  održane  dana 
13.10.2015. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec; 

 

1. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 13.10.2015. – 02.12.2015. godine; 
 

1. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 
01.01. – 30.09.2015. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju; 

 

1. Prijedlog  i  donošenje  Odluke o  popisu  i  osnivanju komisija  za  sveobuhvatni  popis 
imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine; 

 

1. Informacija  o  stupanju  na  snagu  Pravilnika  o  sustavu  financijskog  upravljanja  i 
kontroli, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija;  

 

1. Izvješće  o  radu  Povjerenstva  pružatelja  usluga  socijalne  skrbi  na  području 
sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i 
kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2016. godinu; 

 



1. Prijedlog  i  donošenje  odluke  o  isplati  neoporezive  naknade  radnicima,  uključivo 
ravnatelj,  sukladno  odluci  sa  prethodne  67.  sjednice  Upravnog  vijeća  održane 
13.10.2015.; 

 

1. Prijedlog i  donošenje odluke o isplati  dara djetetu  (radnika) do 15 godine starosti 
(godišnje),  sukladno čl.  13.st.2.t.10.  Pravilnika o porezu na dohodak i  Pravilniku o 
radu Caritasova doma Ivanec; 

 

1. Donošenje odluke o postupanju sa stvarima pokojne korisnice temeljem Rješenja o 
nasljeđivanju Općinskog suda u Varaždinu; 

 

1. Prijedlog cijena smještaja, te prijedlog cjenika dodatnih usluga u Caritasovu domu 
Ivanec; 

 

1. Razno: 
 

-          informacija o stanju duga Župe Sv. Marije Magdalene Ivanec i poduzetim 
radnjama;

-          informacija o poduzetim radnjama vezano za sklapanje Sporazuma o načinu 
korištenja, te reguliranja međusobnih prava i obaveza u svezi plaćanja režijskih 
troškova i održavanja poslovne građevine u kojoj ustanova obavlja djelatnost;

-          informacija o poduzetim radnjama vezano za Protokol o duhovnoj skrbi za 
korisnike Caritasova doma;

-           

 

 

 

     Unaprijed zahvaljujem na odazivu i srdačno pozdravljam! 
 

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                               Caritasova doma 
                                                                                       Darko Stanko, dipl.soc.ped.
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