
     CARITASOV DOM
   za starije i nemoćne osobe
       Sv. Ivan Krstitelj

 IVANEC

                                                            P O Z I V
Temeljem čl. 22. Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj 

Ivanec, sazivam 88. sjednicu Upravnog vijeća za dan 05. prosinca 2019. godine (četvrtak) s 
početkom u 10,00 h.
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d :

1.   Usvajanje zapisnika sa prethodne 87. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 
18.10.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2.   Izvješće  o  radu Caritasova doma Ivanec za  razdoblje  18.10.2019.  –  05.12.2019. 
godine;

3.    Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

4.   Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec za 
2020. godinu;

5.  Prijedlog i donošenje odluke o osnivanju komisija za sveobuhvatni popis imovine i 
obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2019. godine;

6. 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 2020. godinu;

7. Prijedlog i donošenje odluke o isplati dara djetetu (radnika) do 15 godine starosti 
(godišnje),  sukladno  čl.  9.st.1.t.9,  Zakona  o  porezu  na  dohodak  i  Pravilnika  o 
poreza na dohodak (NN 10/17., 128/17., 106/18., 1/19. i 80/19.);

8. Prijedlog i donošenje odluke o:
- isplati  neoporezive  novčane  nagrade  radnicima,  uključivo  ravnatelj,  za  radne 

rezultate  i  druge  oblike  dodatnog  nagrađivanja  radnika  (dodatna  plaća, 
dodatak uz mjesečnu plaću i sl.), ; 

- isplati jubilarne nagrade;

– isplati prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.);
            9.  Pravilnik o zaštiti arhivskoga i dokumentarnog gradiva Caritasova doma za starije 
                 i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec;
          10.  Razno; 



 Unaprijed zahvaljujem na odazivu i srdačno pozdravljam! 

   Predsjednik Upravnog vijeća
 Caritasova doma 

     Darko Stanko, dipl.soc.ped.
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