
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 - 287/2-15 

Karlovac, 25. ožujak 2015. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 16. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 25. ožujak 2015. 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 15. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za veljaču 2015.  

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja djelatnika. 

4. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz  

    ortodoncije. 

5. Donošenje Pravilnika o ustroju i provedbi mjera zaštite o ionizirajućeg zračenja 

6. Raznoliko. 

 

 

Odluke: 

 

 

Točka 1. 

          Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez 

primjedbi. 

 

                                                                     

Točka 2. 

            Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za veljaču 2015., koje se nalazi 

u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

  
 

Točka 3. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

          1. Dr. medicine, jedan izvršitelj na određeno vrijeme od 3 mjeseca, zamjena za vrijeme 

godišnjeg odmora doktora medicine zaposlenih u Domu zdravlja. 

          2. Stručne prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na određno vrijeme od jedne godine, 

jednog izvršitelja, za potrebe rada u patronažnoj djelatnosti, zamjena za vrijeme godišnjeg 

odmora stručnih prvostupnica sestrinstva zaposlenih u Domu zdravlja. 



        3. Medicinske sestre/tehničara na određno vrijeme od 8 mjeseci, jednog izvršitelja, za 

potrebe rada u Odsjeku sanitetskog prijevoza, zamjena za vrijeme godišnjeg odmora medicinskih 

tehničara zaposlenih u Domu zdravlja. 

         4. Medicinske sestre/tehničara na određno vrijeme od 6 mjeseci, jednog izvršitelja, za 

potrebe rada u ordinacijama opće i dentalne medicine, zamjena za vrijeme godišnjeg odmora 

medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u Domu zdravlja. 

         5. Vozača sanitetkog vozila na određno vrijeme od 8 mjeseci, jednog izvršitelja, za potrebe 

rada u Odsjeku sanitetskog prijevoza, zamjena za vrijeme godišnjeg odmora medicinskih 

tehničara zaposlenih u Domu zdravlja. 

 

 

Točka 4. 
 

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

sastavu: 

-  Snježana Šlat, dr.med., predsjednica 

-  Matea Trupković Prandel, dr. med. dent., član 

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

-  Ljilja Matić Marić, dr. med. dent., 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. 

 

Točka 5. 

 

         Donosi se Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite o ionizirajućeg zračenja, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

. 

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

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 


