
 

       DOM ZDRAVLJA SLUNJ, Slunj, Plitvička 18 a 

 

 

Broj: 460/2022 

Slunj,  16. rujna 2022. 

 

Temeljem članka 18. Statuta Doma zdravlja Slunj - pročišćeni tekst ( „Glasnik Karlovačke“ 

županije Broj:  30/22) te članka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Slunj  

 

 

S a z i v a m 

71. sjednicu Upravnog vijeća Doma  zdravlja Slunj za 

22. rujna 2022. ( četvrtak ) s početkom rada u 12,30 sati 

u dvorani za sastanke Doma zdravlja, Slunj, Plitvička 18 a 

 
 

D n e v n i   r e d : 
  

1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju mjesečnih Financijskih izvješća o poslovanju Doma 

zdravlja Slunj za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz  2022. godine 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog Izvješća o poslovanju Doma zdravlja 

Slunj za razdoblje od  01. siječnja  do 30. lipnja 2022. godine 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Slunj o radu i 

poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

5. Prijedlog Odluke o II Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Slunj 

za 2022. godinu sa Obrazloženjem 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja slunj za 

2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu s Obrazloženjem Prijedloga 

Financijskog plana 

7. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma zdravlja Slunj 

8. Donošenje Odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog doktora/doktorice 

medicine u Ordinaciji obiteljske/opće medicine 03 u Cetingradu 

9. Informacija o sadržaju Zapisnika redovne sveobuhvatne kontrole HZZO-a s 

prijedlogom mjera te Očitovanju ravnatelja Doma zdravlja Slunj na navedeni Zapisnik 

10. Različito 

 

Radni materijal za sve točke osim točke 6. koji će biti dostavljen na samoj sjednici i točke 9. 

koja će biti obrazložena usmeno, dostavljamo u privitku poziva.  

Molimo da sjednici Upravnog vijeća neizostavno prisustvujete a o eventualnoj spriječenosti  

izvijestite na telefon 047/ 777-334. 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                               Milan Bitanga, dipl. soc. rad. v.r. 


