
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12- 626/2-14 
Karlovac, 30. travanj 2014. 
 
 
 
                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 
 
s 5. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 30. travnja 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 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 
      
2.  Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - ožujak 2014. 
 
3. Donošenje Pravilnika o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s Programom  
    mjera osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti te planom mjera  
    za slučaj izvanrednog događaja. 
 
4.  Utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o osnivanju prava služnosti sa Klubom za  
      podvodne aktivnosti Karlovac. 
 
5.  Izvješće o izvršenim pripravnostima za razdoblje siječanj-ožujak 2014. 
 
6.  Raznoliko. 
 
Predloženi dnevni red je prihvaćen. 
                 
 

 
Točka 1. 

 
Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 
 
                                                                     Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj - ožujak 2014., koje se 
nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
                                                                     Točka 3. 
Donosi se Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i Program   mjera 
osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti te plan mjera za slučaj 
izvanrednog događaja, koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio arhivskog zapisnika. 
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                                                                     Točka 4. 
1. Utvrđuje se konačni tekst Ugovora o osnivanju prava služnosti sa Klubom za podvodne 
aktivnosti Karlovac, koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
2. Ovlašćuje se dipl.ecc. Jadranka Šutić, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac na potpis ugovora 
iz točke 1. ove Odluke. 
 
                                                                     Točka 5. 
Usvaja se izvješće o pripravnostima u Domu zdravlja Karlovac, za razdoblje siječanj – ožujak 
2014.  
 
                                                                     Točka 6. 
Jadranka Šutić, dipl. ecc., ravnateljica Doma zdravlja ovlašćuje se na provođenje postupka javne 
nabave vozila za sanitetski prijevoz, komada 1., sukladno Zakonu o javnoj nabavi, imenovanje 
ovlaštenih predstavnika naručitelja i donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude na 
prijedlog ovlaštenih predstavnika naručitelja. 
  ---------- 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 
- doktora medicine, jednog izvršitelja, na određeno vrijeme, radi zamjene doktora medicine za 
vrijeme bolovanja. 
       ---------- 
     
    PREDSJEDNIK 
    UPRAVNOG VIJEĆA  
 
               Ervin Jančić, dr. med. spec. 
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