
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 –1505/2-17 
Karlovac,  27. lipanj 2017. 
 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 43. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 27. lipanj 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 42. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - svibanj 2017. 
 
3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 
 
4. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu. 
 
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskoga i  
    registraturnoga gradiva i uredskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo  
    Karlovačke  županije.     
 
6. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova  
    i usluga Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  županije. 
 
7. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu. 
 
8. Raznoliko. 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 
 
                                                                Točka 1. 
Usvaja se zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, bez primjedbi. 
 
                Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – svibanj 2017., koje se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
                Točka 3. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja provostupnice/ka sestrinstva, jednog izvršitelja na 
neodređeno vrijeme, za rad u Službi školske medicine, na upražnjeno radno mjesto 
djelatnice koja je prestala s radom. 
 
 
                Točka 4. 
Donosi se Pravilnik o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 



 
                Točka 5. 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskoga i     
registraturnoga gradiva i uredskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  
županije i Posebni popis kategorija arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima 
čuvanja.     
 
                Točka 6. 
Donosi se Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 
Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  županije 
 
 
                Točka 7. 
I Imenuje se Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
kako slijedi: 

1. Biserka Hranilović, dr. med. spec., predsjednica  
2. Zvonko Anušić, dr. med. spec., član 
3. Marko Kraljević, dr. med. spec., član 
4. Dragica Borčić Radošević, dr. med. spec., član 
5. Tamara Marković, dr. med. spec., član 
6. Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr., član 
7. Mirjana Labus, prvostupnica med.lab.dijagnostike 

  
 

II Povjerenstvo za kvalitetu jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene 
zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. 
Sukladno članku 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Povjerenstvo za kvalitetu: 
– vodi registar zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima, 
– vodi registar o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za  
   kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 
– provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove. 
 
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
                Točka 8. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
              --------------- 
 
                           PREDSJEDAVAJUĆA 

                         UPRAVNOG VIJEĆA  
      
                         Nada Eleta, prof. 

 
 


