
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 –1243/2-17 
Karlovac,  31. svibanj 2017. 
 
 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 42. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 31. svibanj 2017., 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 41. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - travanj 2017. 
 
3. Donošenje I Rebalansa Plana nabave za 2017. roba i usluga do 200.000,00 kn i  
    radova do 500.000,00 kn 
 
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku,  
    završetku i preraspodjeli radnog vremena u Zavodu za javno zdravstvo  
    Karlovačke  županije. 
 
5. Utvrđivanje potrebe prijema na stručno osposobljavanje za rad. 
 
6. Izvješće Službe za zdravstvenu ekologiju o proširenju opsega  
    akreditacije u 2016. 
 
7. Raznoliko. 
 
 
Odluke: 

 
 
 
                                                                Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije, bez primjedbi. 

 
                Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak 2017., koje se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
                Točka 3. 
Donosi se I Rebalans Plana nabave za 2017. roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 
500.000,00 kn Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji se nalazi u privitku 
ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
                Točka 4. 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i 
preraspodjeli radnog vremena u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke  županije. 
 



 
                Točka 5. 
Utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad za: 
 
-  prvostupnika sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja. 
 
 
                Točka 6. 
Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće prihvatilo je Izvješće Službe za 
zdravstvenu ekologiju o proširenju opsega akreditacije u 2016. za područje ispitivanja 
kemijskih pokazatelja u vodama, mikrobiolških pokazatelja u vodama i hrani u 2016.  
 
 
                Točka 7. 
Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće nije donosilo Odluke. 
 
              --------------- 

                           PREDSJEDNIK  
                         UPRAVNOG VIJEĆA  
      
             Prim. Željko Štajcer, dr. med. spec. 

 
 
 
 
 


