
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 - 1116/2-14 
Karlovac, 26. rujan 2014. 
 
 
                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 
s 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 26. rujna 2014. s 
početkom u 12,00 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 9. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 
      
2.  Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za kolovoz 2014. 
 
3. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i  
    sistematizaciji radnih mjesta. 
      
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom ustrojstvenih  jedinica  
    i zdravstvenih djelatnika.  
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 
 
6. Rebalans Plana nabave za 2014. 
 
7. Donošenje Odluke o zahtjevu za zaštitu prava djelatnika. 
 
8.  Raznoliko. 
 
Predloženi dnevni red je prihvaćen. 
                 
 

Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 
 
 
                                                                     Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2014., koje se nalazi 
u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
                                                                     Točka 3. 
Donosi se Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji radnih mjesta, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 
 
 



                                                                     Točka 4. 
Donosi se Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom ustrojstvenih  jedinica i 
zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja Karlovac. 
 
 
                                                                     Točka 5. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika ekonomije - glavnog knjigovođe, jednog 
izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto djelatnice koja odlazi u mirovinu.   
 
                                                                     Točka 6. 
Donosi se Rebalans Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2014., koji se nalazi u privitku ove 
odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
                                                                     Točka 7. 
Odbija se zahtjev za zaštitu prava  M.M.,  na poslovima čistačice u Domu zdravlja Karlovac br. 
01-1035 od 4. rujna 2014., na Odluku ravnateljice Doma zdravlja Karlovac kojom se obvezuje 
Domu zdravlja Karlovac naknaditi štetu nastalu bacanjem u smeće novih orginal tonera za 
printere, kao neosnovan. 
 -------------- 
 
    PREDSJEDNIK 
    UPRAVNOG VIJEĆA  
 
               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
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