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DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 – 1133/2-16 

Karlovac, 20. srpanj 2016. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 
 

s 33. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 20. srpanj 2016. s 

početkom u 15,15 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 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

2. Izvješće o poslovanju za mjesec lipanj i Izvješće o poslovanju za razdoblje  

    siječanj – lipanj  2016. 

 

3. Donošenje Cjenika zdravstvenih usluga 

 

4. Razmatranje zamolbe Grada Karlovca  o  sklapanju Sporazuma vezano za uređenje  

    ulice Obala Vladimira Mažuranića i izrade parcelacijskog elaborata. 

 

5. Raznoliko. 

 

 

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

 

 

Odluke: 

 

      Točka 1. 

 

Usvaja se zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

  Točka  2. 

 

            Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec lipanj 2016. i 

Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 
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  Točka  3. 

 

           1. Utvrđuje se Cjenik zdravstvenih usluga u djelatnosti obiteljske medicine, dentalne 

medicine, ortodoncije i rtg usluga, koji se primjenjuje u slučaju kad troškove usluge snosi 

pacijent osobno. 

 

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

 

           3. Cjenik usluga stupa na snagu danom donošenja. 

 

           4. Djelatnik Doma zdravlja dužan je za svaku izvršenu uslugu sukladno ovoj Odluci izdati 

pacijentu račun za pruženu uslugu. 

 

           5.  Stavlja se izvan snage Cjenik usluga dentalne medicine donesen na sjednici Upravog 

vijeća održanoj dana 28. svibnja 2012. 

 

  Točka  4. 

 
 

1. Daje se načelna suglasnost za sklapanje Sporazuma o prijenosu dijela nekretnine potrebne 

za formiranje građevinske parcele u predmetu uređenja ulice Obala V. Mažuranića, uz 

izmještanje postojeće ograde i postavljanje nove ograde na udaljenosti od cca 0,5 m od 

stare, unutar zemljišta kč.br. 1495/4, 1496/1/, 1496/2 i 1497,  sve k.o. Karlovac II, čije 

troškove snosi Grad Karlovac.  

2. Konačna suglasnost na sklapanje predmetnog Sporazuma bit će predmet razmatranja 

Upravnog vijeća nakon izrade parcelacijskog elaborata,  uz ishođenje suglasnosti 

osnivača Karlovačke županije. 
 

 

  Točka  5. 

           Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

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

          Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16,05 

sati. 

 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 


