
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 – 11312-17 
Karlovac, 26. rujan 2017. 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 44. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 31. srpanj 2017. s 
početkom u 15,00 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 43. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2017. i Izvješće o  
    poslovanju za mjesec kolovoz 2017.  

3. Donošenje Financijskog plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. 

4. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 

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

6. Odluka o prihvatu donacije. 

 7. Raznoliko. 

Odluke: 

        Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

  Točka  2. 
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2017. i 
Izvješće o poslovanju za mjesec kolovoz 2017., koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su 
dio arhivskog zapisnika.  
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                             Točka 3. 

Donosi se Prijedlog Financijskog plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020., koji se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

                             Točka 4. 

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja za rad u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite 
(polivalentne) Krnjak.: 
  -  doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme 
   - medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme. 

2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja za rad u ordinaciji obiteljske medicine u Šišljaviću, koju 
Dom zdravlja preuzima 1. listopada 2017. od koncesionara koji odlazi u mirovinu: 

   -  doktora medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme 
   -  medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme 
   -  čistačice, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme. 

3. Utvrđuje se potreba zapošljavanja za rad u ordinaciji obiteljske medicine u ordinaciji Krnjak, 
umjesto medicinske sestre koja je prestala s radom 31. kolovoza 2017., a bila je zaposlena na 
neodređeno vrijeme i ugovorena sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje: 

      - medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme,  

4. Utvrđuje se potreba zapošljavanja za rad u ortodontskoj ordinaciji Doma zdravlja, 
nepopunjeno radno mjesto: 

- specijaliste ortodonta, jednog izvršitelja na određeno vrijeme. 

5. Utvrđuje se potreba zapošljavanja računovodstvenog referenta  – financijskog  knjigovođe u 
Odsjeku za računovodstvo, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno 
mjesto djelatnice koja odlazi u mirovinu.   

                             Točka 5. 

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

                            Točka 6. 

Prihvaća se donacija u naturi SANDOZ d.o.o. Zagreb, u iznosu od 4774,89 kn, u svrhu uplate 
kotizacije i plaćanja smještaja za Snježanu Šlat, dr. med., na IV. Kongresu psihijatrije, interne i 
neurologije za liječnike obiteljske medicine – PIN 2017., koji se održava od 28. rujna do 1. 
listopada 2017. u Opatiji. 

                            Točka 7. 

Daje se suglasnost ravnateljici Tatjani Šterk-Tudić, mag. oec. za potpis parcelacijskih elaborata u 
svrhu oformljena parcela sukladno: 

1. Geodetskom situacijskom nacrtu – prijedlogu parcelacije ovlaštenog inženjera Mate Šola, 
u cilju rješavanja vlasništva zemljišta i objekta Doma zdravlja Karlovac, Karlovac, dr. 
Vladka Mačeka 48 - kčbr. 1498, zk.ul. 7500 k.o. Karlovac II, za potrebe Poliklinike 
„SUVAG“, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48. 

2. Geodetskom situacijskom nacrtu – prijedlogu parcelacije ovlaštenog inženjera Andreja 
Omić, mag. ing., u cilju rješavanja vlasništva zemljišta i objekta Doma zdravlja 
Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 - kčbr. 1498, zk.ul. 7500 k.o. Karlovac II za 
potrebe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48. 

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

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