
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 – 1465/2-15 

Karlovac, 28. prosinac 2015. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 25. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. prosinac 2015. s 

početkom u 12,00 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 24. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

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

 

3. Donošenje Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2015. 

 

4. Donošenje Rebalansa Plana nabave za 2015. 

 

5. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2016. 

     

6. Donošenje Plana nabave za 2016. 

     

7. Donošenje Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2016. 

 

8. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Doma zdravlja na zaključenje Ugovora o  

    pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

 
 

9. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu i Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.  

    za poduzimanje aktivnosti vezano za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbnog  

    cjevovoda i uređenje ulice Obala V. Mažuranića i Bolničkoj ulici. 

     
10. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i  
      sistematizaciji radnih mjesta. 

      

11. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 

       

12. Odluka o davanju u zakup zubotehničkog laboratorija Doma zdravlja, počev  

      od 1. siječnja 2016. 

 

13. Raznoliko. 

 

 

 



Odluke: 

       Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

  Točka  2. 

Usvaja se izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za studeni 2015. godine. 

 

  Točka 3. 

Donosi se Rebalans Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2015., koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

       Točka 4. 

Donosi se Rebalans Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2015. koji se nalazi u privitku ove 

Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

  Točka 5. 

Donosi se Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2016., koji se nalazi u privitku ove 

Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

        Točka 6. 

1.Donosi se Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2016. koji se nalazi u privitku ove Odluke i 

sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

2.  Ovlašćuje se Jadranka Šutić, dipl.ecc., ravnateljica Doma zdravlja Karlovac na relizaciju 

Plana nabave za 2016., imenuje se odgovornom osobom naručitelja za provedbu postupaka  

nabave, ovlašćuje se na donošenje Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i 

drugih odgovornih osoba, donošenje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zaključenje 

Ugovora o javnoj nabavi po konačnosti i pravomoćnosti Odluka o odabiru. 

 

     Točka 7. 

Donosi se Program rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2016. godinu koji se  nalazi u 

privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

       Točka 8. 

1. Jadranka Šutić, dipl.ecc., ravnateljica Doma zdravlja ovlašćuje se na zaključenje Ugovora 

o pružanju primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, 

zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza i patronažne zdravstvene 

zaštite) i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (radiologija-snimanje zubi i 

ortodoncije), za 2016. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

2. O zaključenom Ugovoru iz toč.1. ove Odluke ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na 

prvoj narednoj sjednici. 

 
 

     Točka 9. 

1. Daje se suglasnost Gradu Karlovcu i Vodovodu i kanalizacija d.o.o., u predmetu izgradnje 

mješovite kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Obala Vladimira Mažuranića i 

Bolničkoj ulici i uređenje ulice obala Vladimira Mažuranića, u dijelu uređenja prometnih 

površina, oborinske odvodnje, zamjenskih hidranata, dodatnih okana kanalizacije i energetske 

kanalizacije da u svojstvu investitora obavi sve radnje u svrhu izdavanja izmjena i dopuna 

građevinske dozvole za izgradnje mješovite kanalizacije i vodopskrbnog cjevovoda u ulici Obala 



Vladimira Mažuranića i Bolničkoj ulici i uređenje ulice obala Vladimira Mažuranića, kao i za 

obavljanje svih radnji tijekom izvođenja radova te svih radnji u svrhu izdavanja uporabne 

dozvole za isto. 

2. Radovi iz ove suglasnosti obuhvaćaju uklanjanje postojeće ograde i postavljanje nove  na 

udaljenosti  cca 0,5 m od stare ograde unutar naprijed navedenog zemljišta, a sve o trošku Grada 

Karlovca. 

3. Ovlaštuje se ravnateljica Jadranka Šutić, dipl. ecc. na potpis suglasnosti iz toč. 1. Ove Odluke. 
 

 

  Točka 10. 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

     Točka 11. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Stručnog referenta za financijsko upravljanje i kontrole - referent u računovodstvu, jednog 

izvršitelja VŠS ekonomiste/prvostupnika ekonomije, na neodređeno vrijeme, na upražnjeno 

radno mjesto radnice koja je preminula, a bila je zaposlena na neodređeno vrijeme. 

 

2.Stručnjaka zaštite na radu VŠS, jednog izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci, nepuno 

radno vrijeme od 32 sata tjedno. 

 

  Točka 12. 

1.  Poslovni prostor zubotehničkih laboratorija Doma zdravlja Karlovac daje se u zakup zubnim 

tehničarima – sadašnjim zakupcima Doma zdravlja, koji su u zakupu poslovnog prostora 

sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne 

zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 

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

 

2. Ugovor o zakupu iz toč.1. ove Odluke zaključuje se na rok od 5 godina, počev od 1.siječnja 

2016. 

 

3. Cijena zakupa utvrđuje se sukladno cijeni zakupa za poslovni prostor Grada Karlovca. 

 

4. Ova Odluka upućuje se na suglasnost osnivaču Karlovačkoj županiji sukladno članku 80. 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti ((Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 

12/12., 35/12. i 82/13). 

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

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 
 


