
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 - 707/2-15 

Karlovac, 10. srpanj 2015. 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 20. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 10. srpanj 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 19. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - lipanj 2015.  

 

3. Donošenje Odluke o visini zakupnine koji plaćaju zakupci/koncesionari Doma zdravlja.  

     
4. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i  
    sistematizaciji radnih mjesta. 

 

5. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja djelatnika. 

 

6. Raznoliko. 

 

Odluke: 

                 

 Točka 1. 

          Usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez 

primjedbi. 

 

  Točka 2. 

            Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj - lipanj 2015., koje 

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

  
 

     Točka 3. 

1. Utvrđuje se zakupnina u iznosu od 249,00 kn uvećano za PDV, za zakup ordinacija 

Doma zdravlja koji plaćaju zakupci/ koncesionari Doma zdravlja Karlovac, s početkom  

primjene od 1. lipnja 2015. 

2. Ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Karlovac, sukladno ovoj odluci, sa 

zakupcima/koncesionarima zaključiti aneks ugovora o zakupu, odnosno novi ugovor o 

zakupu ordinacija sa zakupcima/koncesionarima koji isti nisu potpisali sukladno odluci 

Upravnog vijeća od 11. srpnja 2014. 

3. Ova Odluka dostavlja se Karlovačkoj županiji, na oglasnu ploču i Internet stranicu Doma 

zdravlja Karlovac. 
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O b r a z l o ž e nj e 

Ministar zdravlja donio je Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne 

zdravstvene službe, kojom se utvrduje, osim najvišeg iznosa naknade za koncesiju, utvrđuje i 

visina ugovorene naknade za zakup poslovnog prostora. 

Karlovačka županija dala je preporuku svim domovima zdravlja na području županije o 

utvrđivanju iznosa naknade zakupnine u iznosu od 249,00 kn uvećano za PDV. 

Sukladno navedenom, donosi se odluka kao u dispozitivu.  

 

 

     Točka 4. 
  

          Donosi se Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji radnih mjesta, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 
 

     Točka 5. 

           Utvrđuje se potreba zapošljavanja doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na 

određeno vrijeme, zamjena za vrijeme specijalizacije dr. med. dent. 

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

 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 

 

 


