
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 - 1239/2-14 

Karlovac, 30. listopad 2014. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 30. listopad 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 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

      

2.  Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj – rujan 2014. 

 

3. Donošenje Financijskog plana za razdoblje 2015. – 2017. 

 

4. Plan decentraliziranih sredstava za 2015.  

 

5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke u vezi primjedbi i  prijedloga zakupaca- koncesionara  

    Doma zdravlja na novi ugovor o zakupu. 

 

7. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz pedijatrije 

 

8. Raznoliko. 

 

Odluke: 

                 

 

Točka 1. 

            

   Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

 

                                                                     Točka 2. 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj – rujan  2014., 

koje se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                                     Točka 3. 

Donosi se  Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 2015. – 2017. koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 



                                                                     Točka 4. 

Donosi se  Plan decentraliziranih sredstava za 2015. koji se nalazi u privitku ove Odluke i 

sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                                     Točka 5. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

1.Prvostupnice sestrinstva u patronažnoj djelatnosti, jednog izvršitelja na neodređno vrijeme, 

radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta odlaskom u mirovinu djelatnice. 

  

2. Specijaliste ortodonta na neodređno vrijeme, jednog izvršitelja, na upražnjeno radno mjesto 

ugovornog specijaliste ortodonta u specijalističkoj ortodontskoj. 

 

3. Doktora medicine na neodređno vrijeme, jednog izvršitelja, na upražnjeno radno mjesto 

ugovornog doktora medicine u ordinaciji obiteljske medicine koji odlazi u mirovinu.  

 

4. Medicinskog tehničara na određno vrijeme, jednog izvršitelja, u zamjenu za djelatnika u 

odsjeku sanitetskog prijevoza, koji se nalazi na bolovanju. 

 

 Točka 6. 

U vezi primjedbi i prijedloga na novi ugovor o zakupu poslovnog prostora zakupaca – 

koncesionara Doma zdravlja: Diane Kralj, dr. med. spec., Snježane Peris, dr. med. spec., 

Snježane Jurčević, dr. med. spec., Marine Lendler, dr. med. Jadranke Višnjić, dr. med., 

Zvjezdane Mareković Madžarac, dr. med.  spec., Branke Fuduruć, dr. med., Marinele Somek, dr. 

med. spec., Renate Franović, dr. med.  i Višnjice Gvozdić, dr. med. spec. pod brojem 01-1148/14 

od 22. rujna 2014., Upravno vijeće  očituje se kako slijedi: 

 

1.  Prihvaća se prijedlog za ispravak kvadrature prostorija, u slučaju da ista nije u ugovoru točno 

navedena. 

 

2. Prihvaća se prijedlog za ispravak popisa medicinsko tehničke i druge oprema prema stvarnom 

stanju, s tim da se svaki zakupac obvezuje pravodobno podnijeti prijedlog za rashod dotrajale 

opreme. 

 

3. Prijedlog za umanjenje zakupnine za zakupnike koji koriste istu ordinaciju u dvije radne 

smjene na prihvaća se. Svaki zakupac dobiva istu cijenu „glavarine“ po osiguranoj osobi, 

neovisno o tome radi li sam u zakupljenom prostoru ili su zakupci u smjenskom rad. Isti pristup 

u određivanju iznosa zakupnine imaju i drugi domovi zdravlja na području Karlovačke županije. 

 

4. Ne prihvaća se prijedlog iz Privitka br. 2. – obračun troškova brisati obvezu plaćanja računa za 

troškove koje zakupci plaćaju direktno isporučitelju (npr. troškovi telefona, el. energije). Svi 

troškovi u vezi korištenja zakupljenog prostora trebaju biti navedeni u ugovoru i zakupac ih je u 

obvezi platiti, neovisno o tome plaća li ih Domu zdravlja ili direktno isporučitelju.  

U vezi prijedloga o obvezi navođenja postotka sudjelovanja u troškovima u Privitku br. 2. , isti 

se prihvaća.  



Također se prihvaća da prigodom ispostavljanja računa zakupcima za refundaciju troškova po 

ugovoru o zakupu uz račun treba dostaviti preslik izvornog računa temeljem kojeg je ispostavljen 

račun zakupcu, ali ista obveza nije obvezan sadržaj ugovora o  zakupu. 

 

5. Ne prihvaća se prijedlog za smanjenje iznosa zakupnine na 1.000,00 kn uvećano za PDV. 

Visina zakupnine utvrđena u iznosu 1.250,00 kn Odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Karlovac. Na zakupninu se obračunava PDV. Isti iznos zakupnine utvrdili su svi domovi zdravlja 

na području Karlovačke županije, kao i većina domova zdravlja u drugim županijama. U slučaju 

određivanja drugog iznosa zakupnine odlukom Ministra zdravlja, ista će biti primijenjena i na 

ugovore o zakupu Doma zdravlja Karlovac. 

 

 Točka 7. 

1.  Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz pedijatrije u 

sastavu: 

-  Snježana Šlat, dr.med., predsjednica 

-  Sanja Brleković, dr.med.spec., član 

-  Anita Bažant Brkljačić, dr.dent.med., član 

-  Žapčić Valerija, dipl. med. techn, član 

      -  Jadranka Šutić, dipl.ecc., ravnateljica, član 

 

 

2. Povjerenstvo iz toč. 1. ove Odluke provodi postupak odabira specijalizanata  sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08). 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 -------------- 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 


