
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 – 260/2-15 

Karlovac, 29. veljača 2016. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 27. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 29. veljača 2016. 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 26. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

2. Otvaranje molbi kandidata po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja Doma  

    zdravlja Karlovac, na mandat od 4 godine. 

 

3. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj 2016.  

 

4. Odluka o zaključenju Sporazuma u vezi poboljšanja energetskih svojstava zgrade  

    bolnice na Švarči. 

 

5. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 

 

6. Raznoliko. 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

          

 

Odluke: 

 

      Točka 1. 

 

Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

  Točka  2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće otvarilo je  zaprimljene ponude na raspisani 

natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac, na mandat od 4 godine. 

 

  Točka  3. 

 

            Usvaja se izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj 2016.  

 

 



  Točka  4. 

 

1. Prijedlog Sporazuma u vezi poboljšanja energetskih svojstava zgrade bolnice na Švarči koji je 

predložila Opća bolnica Karlovac upućuje se Karlovačkoj županiji, radi davanja mišljenja. 

 

2. Općoj bolnici Karlovac upućuje se zamolba za dostavu podataka o energetskim uštedama koji 

se postižu temeljem Ugovora o energetskom učinku - poboljšanju energetskih svojstava zgrade, 

kao i izračuna naknade iznosa iz članka 4. predloženog Sporazuma, koji iznos će Dom zdravlja 

Karlovac plaćati Općoj bolnici Karlovac narednih 14 godina. 

 

3. Općoj bolnici Karlovac upućuje se zamolba za uključivanje Doma zdravlja Karlovac kao 

suvlasnika poslovnog prostora zgrade bolnice na Švarči za potpisnika Ugovora o energetskom 

učinku - poboljšanju energetskih svojstava zgrade. 

 

 

  Točka  5. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj,  na neodređeno vrijeme, na upraženjeno 

radno mjesto zbog odlaska u mirovinu med.tehničara u ordinaciji dentalne medicine. 
 

2. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj,  na neodređeno vrijeme, na upraženjeno 

radno mjesto medicinske sestre u ordinaciji opće  medicine Banija, koju je Dom zdravlja 

preuzeo u svoj sastav nakon odlaska u mirovinu koncesionara Doma zdravlja. 
 

3. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj,  na određeno vrijeme, u zamjenu za odsutnu 

medicinsku sestru M.S. za vrijeme rodiljnog dopusta, do njenog povratka na rad 

 

4. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj,  na određeno vrijeme od 1 godine, u odsjeku 

sanitetskog prijevoza, radi zamjene za vrijeme godišnjih odmora djelatnika na poslovima 

medicinskog tehničara. 

 

5. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj,  na određeno vrijeme od 1 godine, radi 

zamjene za vrijeme godišnjih odmora medicinskih sestara/tehničara u ordinacijama opće i 

dentalne medicine. 
 

6. Vozača sanitetskog vozila u odsjeku sanitetskog prijevoza, dva izvršitelja  na određeno 

vrijeme od 6 mjeseci, radi zamjene za vrijeme godišnjih odmora djelatnika na poslovima 

vozača sanitetskog vozila. 
 

7. Prvostupnice sestrinstva u patronaži, dva izvršitelja  na određeno vrijeme radi zamjene za 

vrijeme rodiljnog dopusta dvije prvostupnice sestrinstva,  do njihovog povratka na rad. 

 

8. Prvostupnice sestrinstva u patronaži, jedan izvršitelj  na određeno vrijeme od jedne 

godine, radi zamjene odsutnih prvostupnica sestrinstva za vrijeme korištenja godišnjih 

odmora. 

 

  Točka  6. 

1. Jadranki Šutić, dipl. ecc., ravnateljici Doma zdravlja Karlovac odobrava se dolazak na 

radno mjesto za vrijeme godišnjeg odmora radi izvršenja poslova koji ne trpe 

odlaganje, u slučaju kad to procjeni neophodnim za obavljanje ravnateljskih dužnosti 



i potpisivanja dokumentacije, u kojem slučaju će se evidentirati prekid godišnjeg 

odmora. 

 

2. O korištenju godišnjeg odmora ravnateljice vodit će se evidencija nazočnosti na radu. 
 

 

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

 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


