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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02-1421/2-20 

Karlovac, 20. listopad  2020. 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 38. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

20. listopad 2020., u dvorani za sastanke, I kat, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s početkom 

u 15,15 sati. 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno   

    zdravstvo Karlovačke županije. 

2. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

   razdoblje siječanj – rujan 2020.  

3. Odluka o razrješenju v.d. zamjenika i v.d. pomoćnika  ravnatelja i imenovanju  

    zamjenika i pomoćnika ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  županije. 

4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i  

    sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.  

5. Utvrdjivanje potrebe zapošljavanja. 

6. Odobrenje nabave testova za dijagnostiku na COVID 19 i ovlaštenje ravnatelju za   

    provedbu postupka Javne nabave. 

7. Odluka kojom se ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  županije     

    odobrava korištenje službenog vozila u službene svrhe. 

8. Odluka o određivanju potpisnika putnih naloga za ravnatelja Zavoda za javno  

    zdravstvo Karlovačke  županije. 

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata  

    iz epidemiologije i psihijatrije. 

10. Različito. 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

                                                                 Točka 1. 

Usvajaju se zapisnici sa 36. i 37. 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 - rujan 2020., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 

zapisnika. 

 

 Točka  3. 

Vesna Gorić, mag. iur., razrješava se dužnosti v.d. zamjenika ravnatelja zaključno s danom 

20. listopad 2020. 
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Valentina Tomičić Žabčić, mag.nutr. razrješava se dužnosti v.d. pomoćnika ravnatelja za 

kvalitetu zaključno s danom 20. listopad 2020. 

------------ 

 

Jelica Magdić, dr. med. spec. imenuje se zamjenikom ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije, počev od 21. listopad 2020., do isteka mandata na koji je imenovan 

ravnatelj, odnosno do 30. rujan 2024. 

Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr. imenuje se pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu Zavoda 

za javno zdravstvo Karlovačke županije, počev od 21. listopad 2020., do isteka mandata na 

koji je imenovan ravnatelj, odnosno do 30. rujan 2024. 

 

 Točka  4. 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji 

poslova Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji se nalazi u privitku ove Odluke 

i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 

 

 Točka  5. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Prvostupnice/prvostupnika med. lab. dijagnostike ili zdravstveno laboratorijskog 

tehničara, na određeno vrijeme do jedne godine, jedan izvršitelj u Službi 

mikrobiologije i parazitologije, radi povećanja obima poslova  

 

2. Zdravstveni djelatnik na uzimanju uzoraka i unosu podataka u Službi za 

mikrobiologiju i parazitologiju, na određeno vrijeme do jedne godine, 4 izvršitelja 

na pola radnog vremena, radi povećanja obima poslova 

 

3. Administrativni referent u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju, na određeno 

vrijeme do jedne godine, 1 izvršitelj, radi povećanja obima poslova. 

 

4. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva – radi obavljanja pripravničkog staža, na 

određeno vrijeme od jedne godine. 

          
 

 Točka  6. 

1. Odobrava se nabava testova za dijagnostiku COVID-19 kompatibilnih s  uređajem 

KingFisher™ Flex Purification Systems, u vrijednosti od 350.000,00 kn. 

2. Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda za javno zdravstvu Karlovačke županije na provedbu 

postupka na javne nabave testova iz toč. 1. ove Odluke, sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi (imenovanje ovlaštenih predstavnika naručitelja, donošenje odluke o odabiru i 

zaključenje ugovora o javnoj nabavi). 

 

 Točka  7. 

Odobrava se Branku Zoretić, mag. oec.,  ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije,  korištenje službenog vozila Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

službene svrhe za vrijeme radnog vremena, a prema potrebi, kad to zahtjevaju izvršenje 

službenih poslova i izvan redovnog radnog vremena odnosno subotom, nedjeljom i 

blagdanom. 
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 Točka  8. 

Sanja Čurjak, dr. med. spec.  i Vesna Gorić, mag. iur. imenuju se za potpisnicima naloga za 

službeni put Branku Zoretić, mag. oec.,  ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije. 

 

 Točka  9. 

            1. Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz 

epidemiologije  u sastavu: 

-  Biserka Hranilović, dr.med. spec., predsjednica 

-  Renata Hlaj, dr. med. spec., član  

-  Zvonko Anušić, dr. med. spec, član 

-  Sanja Čurjak, dr.med. spec. 

      -  Branko Zoretić, mag. oec., član. 

 2. Povjerenstvo iz toč.1. ove Odluke provodi postupak odabira specijalizanata  

sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). 

 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

     --------- 

            1. Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz 

psihijatrije  u sastavu: 

-  Marko Kraljević, dr.med. spec., predsjednik 

-  Biserka Hranilović, dr.med. spec., član  

-  Renata Hlaj, dr. med. spec., član  

-  Sanja Čurjak, dr.med. spec. 

      -  Branko Zoretić, mag. oec., član. 

 2. Povjerenstvo iz toč.1. ove Odluke provodi postupak odabira specijalizanata  

sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). 

 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 Točka  10. 

Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj Branko Zoretić, mag. oec. izvjestio je članove 

Upravnog vijeća o provedbi uzimanja uzoraka na DRIVE IN za testiranje na bolest COVID 

19.  

 ------------- 

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

                                                Prim. dr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. 
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