
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12-900/2-18 

Karlovac, 29. svibnja 2018. godine 

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K 
 

s 5. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 29. svibnja 2018. godine s 

početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, 

Karlovac. 

 

Poziv s materijalima za 5. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je 

članovima Upravnog vijeća dana 25. svibnja 2018. godine po dostavljaču (Dostavnica, Broj 

900/18, od 25.05.2018. god.). 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže slijedeći 

  
D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac 

      

2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za travanj 2018. godine 

 

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja 

 

4. Donošenje Odluka o pokretanju postupka za izmjenu Mreže javne zdravstvene službe  za 

područje Karlovačke županije 

 

5. Izvješće o javnoj prodaji vozila 

 

6.  Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka 

 

7. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih računala na radnom mjestu 

  

8. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona 

 

9. Različito. 

 

 

Kako nije bilo prijedloga izmjena ili dopna Dnevnog reda, predloženi Dnevni red je jednoglasno 

s pet glasova ZA usvojen. 

 

ODLUKE: 

 

        Točka 1. 

Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 25. 

travnja 2018. godine. 
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  Točka 2. 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za travanj 2018. godine, 

koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

- prvostupnice/ka sestrinstva u patronažnoj djelatnosti, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, 

umjesto prvostupnice sestrinstva koja 23. lipnja 2018. godine odlazi u mirovinu. 

 

 

Točka 4. 

Predlaže se osnivaču Karlovačkoj županiji uputiti zahtjev Ministarstvu zdravstva za povećanje 

broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županiije, za jedan tim, s 18 na 19 

timova sanitetskog prijevoza. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti  osnivača 

– Karlovačke županije. 

 

       Točka 5. 

Donosi se Odluka o ponovljenoj javnoj prodaji i rashodovanju sljedećeg vozila, vlasništvo Doma 

zdravlja Karlovac: 

- Fiat Uno, model vozila: 1.0 5P, vrsta vozila: osobni automobil, godina proizvodnje: 2002.,  broj 

šasije: H00533400K1006PPP, stanje kilometara: 109 592, inventurni broj 0086, s utvrđenom 

početnom cijenom od 3.249,00 kn (slovima: tritisućedvjestočetrdesetdevetkuna), umanjenom za 

50% od početne cijene utvrđene Odlukom Upravnog vijeća  o prodaji i rashodovanju vozila, Broj: 

12-741/18, od 25. travnja 2018. godine, koja je iznosila 6.498,00 kn (slovima: 

šesttisućačetristodevedesetosamkuna), jer u provedenom postupku javne prodaje nije zaprimljena 

niti jedna pravovaljana ponuda.  

 

Točka 6. 

Donosi se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u prilogu 

ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 7. 

Donosi se Pravilnik Doma zdravlja Karlovac o korištenju službenih računala na radnom mjestu, 

koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Donosi se Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona Doma zdravlja Karlovac,  koji se 

nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 9. 

Pod točkom 9. Različito ravnateljica Doma zdravlja iznijela je problematiku vezanu uz prijavu 

pacijentice na nepravilnosti u radu jedne ordinacije dentalne medicine, kao i utvrđivanje 

nepravilnosti u radu navedene ordinacije dentalne medicine Doma zdravlja od strane Povjerenstva 

u nekoliko provedenih izvanrednih unutarnjih stručnih nadzora.  
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Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su savjetovali provođenje izvanrednog stručnog 

nadzora radi utvrđivanja činjenica s obzirom na navedene okolnosti te poduzimanja propisanih 

mjera. 

 

   

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 14,50 sati. 

 

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK  

                                                                                   UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće    

kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije 

 

 
 

 


