
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 - 1408/2-14 

Karlovac, 26. studeni 2014. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 12. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 26. studeni 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 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

      

2.  Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec listopad 2014. 

 

3. Odluka o ovlaštenju ravnateljice na provedbu javne nabave i donošenje Plana nabave za  

    2015. za nabavu motornog benzina, loživog ulja i usluga popravaka i održavanja  

    službenih vozila.         

 

4. Primjedbe i prjedlozi zakupaca koncesionara Doma zdravlja vezano za uvjete  

    potpisivanja novih ugovora o zakupu.  

 

5. Raznoliko. 

 

Odluke: 

                 

Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

                                                                     Točka 2. 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za listopad 2014., koje se nalazi u 

privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                                     Točka 3. 

1. Ovlašćuje se Jadranka Šutić, dipl.ecc., ravnateljica Doma zdravlja Karlovac na provedbu 

postupaka javne nabave, motornog benzina, loživog ulja, usluga popravaka i održavanja 

službenih vozila, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, imenovanje ovlaštenih predstavnika 

naručitelja i drugih osoba odgovornih osoba, donošenje Odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja i zaključenje Ugovora o javnoj nabavi po konačnosti i pravomoćnosti Odluka o 

odabiru. 

2. Donosi se Plan nabave motornog benzina i loživog  ulja, te usluga popravaka i održavanja 

službenih vozila: 

 

 



 

Motorni benzin i loživo ulje 

Procijenjena vrijednost nabave:  790.000,00 kn 

Predmet nabave podijeljen je na grupe: 

Grupa 1. 

Motorni benzin 

EURODIZEL BS ............ 45.000 litara 

EUROSUPER 95 BS.......  10.000 litara 

Procijenjena vrijednost 

nabave:  460.000,00 kn 

Grupa 2. 

Loživo ulje ekstra 

lako 

LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO 70.000 litara 
Procijenjena vrijednost 

nabave:  330.000,00 kn 

 

Usluge popravaka i održavanja službenih vozila 

 

Usluge popravaka i 

održavanja službenih 

vozila 

 

Usluge i rezervni dijelovi prema troškovniku 
Procijenjena vrijednost 

nabave:  200.000,00 kn 

 

 

                                                                     Točka 4. 

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljene su primjedbe i prijedlozi zakupaca 

koncesionara Doma zdravlja vezano za uvjete potpisivanja novih ugovora o zakupu, a 

ravnateljica doma zdravlja pojašnjava da je od ukupno 38 zakupaca kojima su dostavljeni novi 

ugovori o zakupu, ugovore potpisalo 26 zakupaca (68,4%), a nije potpisalo 12 zakupaca (31,6%). 

Njihove primjedbe odnose se na visinu zakupnine te veliku potrošnju struje i vode odnosno 

raspodjelu režijskih troškova. U tu svrhu održan je sastanak sa zakupcima, na kojem se pokušalo 

iznaći rješenje, dogovoreno je da se ponovno preispitaju troškovi odnosno omjeri raspodjele, te 

je angažiran stručnjak koji će ponovno preispitati troškove. Sporni su manipulativni troškovi u 

iznosu od 20 kn, te se isti više neće obračunavati. Ravnateljica ističe da je problem i visina 

zakupnine. Naime, Ustavni sud poništio je odredbu prema kojoj zakupninu plaća županija, tako 

da obvezu plaćanja zakupnine imaju zakupci. Odlukom Upravnog vijeća utvrđen je iznos 

zakupnine od 1.250,00 kn, kako su to utvrdili i svi ostali domovi zdravlja u županiji. Planira se 

još jednom sazvati zakupce koji nisu potpisali ugovor, te pokušati naći rješenje. 

Upravno vijeće izražava uverenje da će ipak biti uspostavljen dogovor i ugovori potpisani. 

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

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 

 

 
 


