
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 – 238/2-17 
Karlovac, 28. veljača 2017. 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 38. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. veljača 2017. s 
početkom u 14,00 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 37. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2017. 

3. Donošenje 1. Rebalansa Financijskog plana za 2017. 

4. Izvješće o provedbi zaštite na radu i zaštite od požara u 2016. i Plan aktivnosti  
    u 2017. 

5. Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2016. 

6. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 

7. Donošenje Odluke o prihvatu donacija. 

8. Raznoliko. 

Odluke: 

Točka 1. 
Usvaja se Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

Točka  2. 
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2017. 

Točka  3. 
Donosi se 1. Rebalans Financijskog plana za 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i 
sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
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Točka  4. 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi zaštite na radu i zaštite od požara u 2016.  
2. Donosi se Plan aktivnosti iz područja zaštite na radu i zaštite od požara u 2017. 
    koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

Točka  5. 
Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) u Domu zdravlja Karlovac, sa stanjem na dan 
31. prosinac 2016. 

Točka  6. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Doktora obiteljske medicine, za rad u ordinaciji obiteljske medicine (tim bez nositelja) 
koju je Dom zdravlja Karlovac preuzeo od zakupca - koncesionara Doma zdravlja koji je 
prestao s radom radi odlaska u mirovinu od 1. siječnja 2017., jednog izvršitelja na 
neodređeno vrijeme. 

2. Medicinske sestre/tehničara, za rad u ordinaciji obiteljske medicine (tim bez nositelja) 
koju je Dom zdravlja Karlovac preuzeo od zakupca-koncesionara Doma zdravlja koji je 
prestao s radom radi odlaska u mirovinu od 1. siječnja 2017., jednog izvršitelja na 
neodređeno vrijeme. 

Točka  7. 

1. Prihvaća se donacija u naturi PLIVA Hrvatska d.o.o., u iznosu od 2.700,00 kn, u svrhu 
uplate kotizacije za Sanju Brleković, dr. med. spec. za kongres s terminom održavanja u 
Zagrebu, 9.3. – 12.3.2017. Hotel Antunović. 
Donacija će se realizirati uplatom na račun agencije- organizatora kongresa. 

2. Prihvaća se donacija u naturi BELUPO d.o.o., u iznosu od 3.000,00 kn, u svrhu uplate 
kotizacije, troškova prijevoza, smještaja i prehrane za Snježanu Šlat, dr. med. za stručni 
skup “Zdravlje se gradi srcem”, s terminom održavanja u Vodicama, 24.3. – 26.3.2017.             
Donacija će se realizirati uplatom na račun agencije- organizatora kongresa. 

Točka  8. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo  rasprave. 
 -------------- 

     PREDSJEDNIK  
                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

     Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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