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DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12- 207/2-14
Karlovac, 12. veljače 2014.

Z A P I S N I K
s 3. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 12. veljače 2014. s
početkom u 8,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48,
Karlovac.

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac.

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 1.siječnja 2013. do
31. prosinca 2013.

3. Donošenje Pravilnika o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena
Doma zdravlja Karlovac.

4. Donošenje Odluke o prestanku ugovora o zakupu specijalističke ortodontske ordinacije
dr. sc. Dubravke Papa, spec. ortodonta.

5.  Izvješće o zaključenju ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite i
specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za 2014. sa Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje.

6. Raznoliko.

Točka 1.
Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi.

Točka 2.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje razdoblje siječanj
- prosinac 2013., koje se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 3.

Donosi se Pravilnik o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena Doma zdravlja
Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.



2

Točka 4.

1. Dr. sc. Dubravki Papa, odobrava se raskid Ugovora o zajedničkom zakupu  jedinice zakupa
ordinacije zubozdravstvene zaštite u dvije radne smjene br 01. 212/98 od 24. ožujka 1998.
zaključenog sa Domom zdravlja Karlovac, radi odlaska u mirovinu.

2. Ugovor o zakupu iz točke 1. ove Odluke raskida se zaključno sa danom 15. veljače 2014.

3. Temeljem ove Odluke pokrenut će se postupak ukidanja Rješenja Ministarstva zdravlja o
odobrenju rada u privatnoj praksi u specijalističkoj ortodontskoj ordinaciji u Karlovcu, Banija 18
klasa UP/I-543-05/98-03/0524 UR.BR. 534-02-27-98-0002 od 14. travnja 1998.

Točka 5.

Upravno vijeće prihvatilo informaciju o zaključenju Ugovora o pružanju primarne
zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite
predškolske djece, sanitetskog prijevoza i patronažne zdravstvene zaštite) i specijalističko
konzilijarne zdravstvene zaštite (radiologija-snimanje zubi i ortodoncije) sa Hrvatskim zavodom
za zdravstveno osiguranje za 2014.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Ervin Jančić, dr. med. spec.


