
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 12 – 1610/2-17 
Karlovac, 28. prosinac 2017. 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 47. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. prosinac 2017. s 
početkom u 9,00 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 46. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za studeni 2017.  

3. Donošenje III Rebalansa Financijskog plana za 2017. 

4. Donošenje Rebalansa Plana nabave za 2017. 

5. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018. 
    Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag.  oec. 

6. Donošenje Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2018. 

7. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Doma zdravlja na zaključenje Ugovora o  
    pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2018. i       
    ovlaštenje za realizaciju Plana nabave za 2018. 

8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju                            
    i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac. 

9. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja 

10. Raznoliko. 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

Odluke: 
        Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 46. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 



  Točka  2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2017. godine, koje se 
nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

  Točka 3. 
Donosi se III. Rebalans Financijskog plana za 2017. Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

  Točka 4. 
Donosi se III. Rebalans Plana nabave za 2017. Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u privitku ove 
Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

  Točka 5. 
Donosi se Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2018., koji se nalazi u privitku ove Odluke i 
sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

       Točka 6. 
Donosi se Program rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2018. godinu koji se nalazi u privitku 
ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika. 

       Točka 7. 
1. Tatjana Šterk-Tudić, mag.  oec., ravnateljica Doma zdravlja ovlašćuje se na zaključenje 

Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne 
medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza i patronažne 
zdravstvene zaštite) i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (radiologija-snimanje 
zubi i ortodoncije), za 2018. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

2. O zaključenom Ugovoru iz toč.1. ove Odluke ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na 
prvoj narednoj sjednici. 

3.  Ovlašćuje se Tatjana Šterk-Tudić, mag.  oec., ravnateljica Doma zdravlja Karlovac na 
relizaciju Plana nabave za 2018., imenuje se odgovornom osobom naručitelja za  

  
      Točka  8. 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 
mjesta Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 



       Točka 9. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 
1. Voditelja Odjela za pravno kadrovske i opće poslove – magistar prava, jedan izvršitelj na 
neodređeno vrijeme. 
2. Doktora obiteljske medicine, jedan izvršitelj na neodređno vrijeme za rad u ordinacijama 
obiteljske medicine. 

       Točka 10. 

Po ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
       -------------- 

     PREDSJEDNIK  
                                                                                 UPRAVNOG VIJEĆA 

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


