
 
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 - 836/2-14 
Karlovac, 11. srpanj 2014. 
 
 
 
 
                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 
 
s 8. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 11. srpanj 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 7. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 
      
2.  Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj - lipanj 2014. 
 
3.  Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 
 
4.  Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju novog iznosa zakupnine za ordinacije  
      koje Dom zdravlja daje u zakup koncesionarima. 
 
5.  Raznoliko. 
 
 
Predloženi dnevni red je prihvaćen. 
                 
 

Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 
 
 
                                                                     Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj - lipanj 2014., koje se nalazi 
u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
                                                                     Točka 3. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja doktora dentalne medicine na neodređno vrijeme radi 
popunjavanja upražnjenog radnog mjesta odlaskom u mirovinu xx, dr. med. dent. 
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                                                                  Točka 4. 

Zakupcima poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac - koncesionarima ponudit će se 
na zaključenje novi ugovori o zakupu poslovnog prostora na rok od 5 godina, s cijenom 
zakupnine u iznosu od 1.250,00 kuna uvećano za PDV, s početkom primjene novih 
ugovora od 1. rujna 2014.  i rok za sklapanje novih ugovora od 8 dana.  
 
Karlovačkoj Županiji kao koncedentu dostavit će se popis koncesionara koji su odbili 
potpisati ponuđeni ugovor, a sve kako bi Županija mogla za te koncesionare pokrenuti 
postupak raskidanja koncesijskih ugovora, iz razloga što isti neće imati ordinaciju koja je 
konstitutivni element za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovu koncesije. 

 
Ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Karlovac sa zakupcima/koncesionarima  
sklopiti nove ugovore o zakupu poslovnog prostora sukladno toč. 1. ove Odluke. 
 
Ova Odluka dostavlja se Karlovačkoj županiji, na oglasnu ploču i Internet stranicu Doma 
zdravlja Karlovac. 
 

                                                                  Točka 5. 
          Dipl. ecc. Jadranka Šutić, ravnateljica Doma zdravlja izvješćuje Upravno vijeće da je 
uspješno okončan postupak javne nabave vozila za sanitetski prijevoz, o čemu je zaključen 
ugovor o nabavi sa ponuditeljem. 
 -------------- 
    PREDSJEDNIK 
    UPRAVNOG VIJEĆA  
 
               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
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