
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 –1906/2-15 
Karlovac, 17. studeni 2015. 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I K 
s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 17. studeni 2015., s početkom u 8,00 sati u dvorani za sastanke, I kat,  
ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

    razdoblje siječanj – listopad 2015. 

 
3. Donošenje Odluke o Rebalansu Financijskog plana za 2015. 
 
4. Donošenje Odluke o Rebalansu Plana nabave za 2015. 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja. 
 

6. Izvješće o pripravnostima u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

    razdoblje siječanj – rujan 2015. 
 
7. Izvješće Službe za zdravstvenu ekologiju o proširenju opsega akreditacije. 
 
8. Različito. 

 
Odluke: 
 
 
                                                                Točka 1. 

Usvaja se zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, bez primjedbi.  
 
                     Točka 2. 
         Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 
za razdoblje siječanj –  listopad 2015. 
 

                      Točka 3. 
           Donosi se II Rebalans Financijskog plana za 2015., koji se nalazi u privitku ove 
Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 

                     Točka 4. 
           Donosi se: 
 

-  I Rebalans Plana nabave za 2015. za predmete nabave čija je vrijednost veća od 
200 tisuća za robe i usluge i 500 tisuća za radove. 

 
 



-  II Rebalans Plana nabave za 2015. za predmete nabave čija je procijenjena 
vrijednost do 200 tisuća za robe i usluge i 500 tisuća za radove,  
 
koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio arhivskog zapisnika. 

 
 
                            Točka 5. 
              Utvrđuje se potreba zapošljavanja djelatnika: 

- tajnice ravnatelja, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno 

mjesto djelatnice koja prestaje s radom u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke 

županije.  

      Točka 6. 

           U privitku pozva članovima Upravnog vijeća dostavljena su Izvješća o 

pripravnostima za razdoblje srpanj – rujan 2015. izvršenim u Službi za epidemiologiju i 

Službi za zdravstvenu ekologiju. 
           Upravno vijeće donosi  z a k lj u č a k  o prihvaćanju navedenih izvješća. 
 

 

        Točka 7. 
Prihvaća se Izvješće Službe za zdravstvenu ekologiju o proširenju opsega akreditacije, 
koje se nalazi u privitu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
        ------------- 
                           PREDSJEDNIK  

                        UPRAVNOG VIJEĆA 

                    Željko Štajcer, dr. med. spec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


