
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 – 474/2-17 
Karlovac, 28. travanj 2017. 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 40. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. travanj 2017. s 
početkom u 145,00 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 39. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2017. i Izvješća o  
    poslovanju za razdoblje siječanj - ožujak 2017. 

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 

4. Donošenje Odluke po zamolbi Biserke Gržan Ferenac, dr. med. spec. za produženje  
    radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života. 

5. Odluka o prihvatu donacije. 

6. Raznoliko. 
          

Predloženi dnevni red je prihvaćen. 

Odluke: 

       Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

  Točka  2. 
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Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju za mjesec ožujak 2017. i Izvješće o poslovanju za 
razdoblje siječanj - ožujak 2017.  

Točka  3. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika/prvostupnice sestrinstva u patronažnoj 
djelatnosti, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto. 

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

Utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad: 
1. Računovodstveni referent 1 – financijski knjigovođa, jedan izvršitelj 

UVJETI: SSS - završena ekonomska škola i 1 godina radnog iskustva u struci 

2. Računovodstveni referent 2 – financijski knjigovođa, jedan izvršitelj 
             UVJETI: SSS - završena ekonomska škola i 1 godina radnog iskustva u struci 

            
                             Točka 4. 

1. Odobrava s Biserki Gržan Ferenac, dr. med. spec. produženje radnog odnosa nakon 
navršenih 65 godina života, zbog osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite u 
ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Karlovac, na lokaciji u Karlovcu, dr. 
Vladka Mačeka 48. 

2. Ova Odluka Upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravstva, a stupa na snagu i 
primjenjuje se danom dobivanja suglasnosti. 

Točka 5. 

Prihvaća se donacija tvrtke HIPP Croatia d.o.o. Marketing Bebimil u iznosu od 4.000,00 kn, u 
svrhu unapređenja rada patronažne djelatnosti. 

  Točka  6. 

Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o prihvaćanju prijave 
Doma zdravlja na raspisani natječaj za ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu koja ulaganja su 
financirana iz EU fondova. 
 -------------- 

     PREDSJEDNIK  
                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 
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     Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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