
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 – 1225/2-15 

Karlovac, 16. studeni 2015. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 24. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 16. studeni 2015. s 

početkom u 7,15 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 22. i 23. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

2.  Odluka o produženju radnog odnosa ravnateljici Doma zdravlja 

 

3. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - rujan 2015.  i  

    poslovanju za listopad 2015. 

 

4. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika 

 

5. Raznoliko. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

          

    Točka 1. 

          Usvajaju se zapisnici sa 22. i 23. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez 

primjedbi. 

 

     Točka  2. 

1. Jadranki Šutić, dipl. ecc. ravnateljici Doma zdravlja Karlovac odobrava se produženje radnog 

odnosa nakon navršenih 65 godina života, do 29. veljače 2016. 

 

2. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća zaključiti Aneks Ugovora o radu s ravnateljicom 

Doma zdravlja Karlovac, sukladno toč. 1. ove Odluke. 

 

 

 

     Točka  3. 

        Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za za razdolje za razdolje siječanj 

- rujan 2015. i izvješće o poslovanju za listopad 2015., koja se nalaze u privitku ove Odluke i 

sastavni su dio arhivskog zapisnika. 

  

 

 



  

   Točka  4. 

          

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

1.  Doktora medicine na određeno vrijeme, jednog izvršitelja, do povratka na rad Martine Beljan, 

dr. medicine koja odlazi na specijalizaciju iz obiteljske medicine. 

 

 

2. Doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, za rad u ordinaciji 

dentalne medicine nakon odlaska u mirovinu koncesionara Doma zdravlja. 

 

3. Specijaliste ortodonta, jednog izvršitelja  na neodređeno vrijeme, za rad u ortodontskoj 

ordinaciji Doma zdravlja Karlovac, nakon odlaska u mirovinu koncesionara i zakupca Doma 

zdravlja Marije Jerinić, spec. ortodonta. 

 

4. Medicinske sestre/tehničara, jednog  izvršitelja na određeno vrijeme, za rad u Odsjeku 

sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Karlovac, u zamjenu djelatnika za vrijeme bolovanja. 

 

5. Medicinske sestre, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, za rad u ordinaciji Doma zdravlja 

– preuzimanje u radni odnos medicinske sestre iz tima zakupca odnosno ponovno prenošenje 

ugovora o radu medicinske sestre iz tima zakupca – koncesionara na Doma zdravlja kao 

prethodnog poslodavca, po prestanku zakupa radi odlaska zakupca u mirovinu od 1. siječnja 

2016., a sukladno članku 27d. Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova 

domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (NN br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 

112/00, 87/02, 150/02, 7/03). 

 

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

 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 
 

 

 


