
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 556/2-18 
Karlovac, 27. veljača 2018. 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 4. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 26. ožujak 2018. , s početkom u 15,15 sati u uredu ravnateljice, II 
kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
NAZOČNI: Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik; Ana Pešut, 
dipl. politolog, član; Sandro Vidoš, mag. educ. hist., član; Biserka Hranilović, dr. med. 
spec., član i Gordana Saftić, dipl. ing., član. 
 
 
NISU NAZOČNI: Nema. 
 
OSTALI NAZOČNI: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica, Ivana  Antica, dipl. 
oec. i Vesna Gorić, mag. iur. 
 
ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag. iur.  
 
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže  slijedeći  
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju za razdobolje siječanj- veljača 2018. 

Izvjestitelji:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 
 

3. Prijedlog mjera i aktivnosti Službe zdravstvene ekologije i Službe za 

mikrobiologiju i parazitilogiju o mjerama za postizanje pozitivnog poslovanja. 

    Izvjestitelji:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica. 
 
4. Donošenje Prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
5. Donošenje odluke o potrebi prijema na stručno osposobljavanje za rad 
    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 

7. Izvješće ravnateljice o zaključenju ugovora sa HZZO za pružanje izvanbolničke 

specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite - medicinske mikrobiologije s 

parazitologijom u 2018. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 
8. Različito. 
 
 



Predloženi dnevni red je usvojen. 
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Točka  1. 

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je članovima Upravnog vijeća u 

privitku poziva, te Upravno vijeće temeljem članka 22. Poslovnika o radu donosi 

sljedeću 
 

 
             O  D  L  U  K  U 
 
Usvajaja se zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, bez primjedbi. 
 
 

Točka  2. 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljena je analiza financijskog 
poslovanja u 2017. po organizacijskim jedinicama,  kao i pregled do sada poduzetih 
mjera u cilju stabilizacije poslovanja, a obrazloženje poslovanja po službama dala 
ravnateljica Zavoda. Služba školske medicine ostvarila je pozivitno poslovanje od 106 
tisuća (što će se u ovoj godini izmijeniti jer je broj djece smanjen), Služba za zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ima pozitivan rezultat 
od 4 tisuće, Služba za epidemiologiju (bez DDD) pozitivno je poslovala s 2 miliona i 
100 tisuća. Negativan rezultat ima DDD djelatnost (- 4 tisuće fakturirano/rashodi 
odnosno - 33 tisuće naplaćeno/rashodi), Služba za mikrobiologiju i parazitologiju (- 229 
tisuća) i Služba zdravstvene ekologije (- 261 tisuća fakturirano/rashodi odnosno - 426 
tisuća naplaćeno/rashodi). Troškovi  uprave (gdje su uključeni i ravnatelj, zamjenik i 
pomoćnik ravnatelja) iznose milion i 890 tisuća, s tim da su tu uključeni i neki 
materijalni rashodi koji se odnose na sve službe (primjerice troškovi ovrha, 
reprezentacija, ličenje  i dr.) što će u ovoj godini biti znatno smanjeno. Prihod od 
HACCP usluga, higijenskog minimum i dijela javnozdravstvenih mjera prema Županiji 
dijeli se na službe koje sudjeluju u ostvarenu tog prihoda (Služba za epidemiologiju i 
Služba za zdravstvenu ekologiju). Služba za mikrobiologiju ne posluje stvarno u minusu 
jer je HZZO uplatio jedan mjesec manje (cca. 150 tisuća kuna). Služba ostvaruje usluge 
preko limita, ali to na žalost ne možemo naplatiti. 
Nakon izlaganja ravnateljice otvorena je rasprava. 
 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe kako je DDD djelatnost u sastavu Službe za 
epidemologiju, ali je u ovom izvješću izdvojena budući posluje na tržištu. Naplata 
usluga nam je visoka, ali bi trebalo povećati obim poslova. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. ističe kao 
problem nemogućnost naplate izvršenih usluga iznad limita u djelatnosti mikrobiologije, 
te stoga treba u budućnosti nastojati ne ići puno iznad limita u izvršenju usluga, s tim da 
je naravno, teško donijeti pravu odluku. Ono što je problem – pad broja djece i pad 
broja zdravstvenih pregleda za sanitarne iskaznice, zbog čega će svi zdravstveni zavodi 
imati gubitke, za razliku od drugih zdravstvenih ustanova. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. ističe da Služba zdravstvene ekologije ima problem naplate 
potraživanja iz prethodnih godina i da se pokrije gubitak tom naplatom. Krajem 2017. 
otpisali smo 350 tisuća potraživanja koja su otišla u zastaru. Interes nam je da sav 
odrađeni posao i naplatimo.  
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Ivana Antica, dipl.oec., voditeljica Odjela za gospodarske poslove ističe da je naplata 
potraživanja jako dobra, veća od 90 %. Naš problem je što imamo veliki broj privatnih 



tvrtki, koje nemaju sredstava na računu, u blokadi su, te nije moguća naplata niti 
uputem ovrhe, a dio tih tvrtki je prestao postojati. 
   
Predsjednik Upravnog vijeća prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. iznosi 
mišljenje kako je naplata od 90% jako dobra. Ističe kako je jako važno naplatiti izvršene 
usluge, te ne dopustiti da nastupi zastara. 
 
Nakon provedene rasprave,  Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 
 
                                                         O D L U K U 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. obvezuje se službama koje posluju s 
manjkom prihoda uputiti poziv za dostavu prijedloga mjera i aktivnosti kojim bi se 
ostvarilo pozitivno poslovanje službe. 
 
 

Točka 3. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. izvješćuje članove Upravnog vijeća da nam 
je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio na zaključenje Ugovor o pružanju 
zdravstvene zaštite u 2018. Ugovorom je predviđeno 74 tisuće manje sredstava u 
odnosu na ugovor iz 2017., iz razloga što je broj djece manji za 508 djece. Ugovorom 
također nije predviđeno plaćanje pripravnosti u epidemiologiji, iako smo pripravnost u 
obvezi organizirati, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Glavarine u 
djelatnosti javnog zdravstva i epidemiologije manje su u odnosu na glavarine ostalih 
timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primjerice obiteljske medicine (iako 
epidemološki tim ima tri člana tima, za razliku od tima obiteljske medicine koji ima dva 
člana). Putem Udruge poslodavaca u zdravstvu svi zavodi za javno zdravstvo su dali 
svoje primjedbe, ali na žalost, one nisu usvojene. Iako je Upravno vijeće u prethodnom 
mandatu ovlastilo ravnateljicu na potpis ugovora sa HZZO, ravnateljica smatra da ovo 
Upravno vijeće treba izvršiti uvid u predloženi ugovor, te o tome donijeti svoju odluku. 
 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. iznosi kako je očito da nemamo drugu alternativu, 
dali smo primjedbe i detaljno ih obrazložili, ali one nisu prihvaćene. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. iznosi mišljenja da ugovorne strane nisu 
jednake jer je očito da HZZO ide na smanjenje svojih rashoda, nemamo mogućnosti 
utjecaja na sam ugovor, već ovlastiti ravnateljicu na potpis ugovora. 
 
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 
 
                                                         O D L U K U 
 

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite 

(higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, zdravstvene 

zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, 

preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata)   u 

2018., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

 
       2. Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  
            županije ovlašćuje se na zaključenje Ugovora iz točke 1. ove Odluke. 
 

Točka 4. 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Pravilnika o 
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, a obrazloženje je 
dala ravnateljica Zavoda. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju je od početka ove  
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godine uključena u sustav CEZIHA, što zatijeva dodatni radni angažman zaposlenih 
radnika u Odjelu za gospodarske poslove u smislu koordinacije rada u 
računovodstvenom dijelu  u vezi izdavanja računa za usluge. Poslove u vezi kreiranja i 



dostave računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi 
mikrobiologije i parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih 
poslova otišao je u mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za 
obavljanje računovodstvenih poslova. Iz tog razloga nužno je da djelatnik 
računovostvene struke koordinira i kontrolira izdavanje računa. Osim toga, u Odjelu za 
gospodarske poslove značajno je povećan obim, ali i složenost poslova koje odjel 
obavlja, ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički 
program Infomare. 
 
Ivana Antica, dipl. oec. ističe da Služba za mikrobiologiju i parazitologiju izdaje veliki 
broj računa (preko 22 tisuće). Osim toga, odjel za gospodarske poslove na godišnjoj 
razini izda 13,5 tisuća računa prema fizičkim osobama odnosno privatnim tvrtkama, što 
je iznimno velik broj. 
 
Mario Čereki, dipl. oec. ističe velike poteškoće u radu Odjela za gospodarske poslove 
zbog rada u kompliciranom i neprilagođenom računalnom programu, zbog čega smo 
primorani gotovo svakodnevno kontaktirati Infomare i rješavati nastale probleme. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. iznosi mišljenje da je Odjelu za gospodarske poslove potrebna 
pomoć, ali je protiv izmjene sistematizacije. Dostavlja u spis pisano očitovanje u kojem 
navodi da sukladno poslovanju Zavoda u 2017., nije potrebno sistematizirati novo radno 
mjesto te predlaže da se djelatnici koja je bila zaposlena bez zasnivanja radnog odnosa, 
a i ovog trena je u svojstvu zamjene, produži rad na određeno vrijeme koliko će biti i 
ostalim djelatnicima u Zavodu koji imaju zasnovan radni odnos na određeno vrijeme. 
  
Biserka Hranilović, dr. med. spec. iznosi da znamo da je ravnateljica Zavoda odgovorna 
osoba za financijsko poslovanje Zavoda i da donosi odluke, ali i Upravno vijeće ima 
odgovornost pratiti poslovanje i davati svoje prijedloge, te pomagati ravnateljici. 
Obzirom na dugogodišnje iskustvo u radu Zavoda, nije protiv zapošljavanja, ali je 
mišljenja da sada nije najsretnije vrijeme za donošenje odluke o sistematizaciji novog 
radnog mjesta i zapošljavanje nezdravstvenih radnika u Odjelu za gospodarstvo. To su 
zaposleni za koje treba osigurati financijska sredstva za plaće, jer oni ne ostvaruju 
prihode, a iz izvješća je razvidno da Zavod posluje s gubitkom. Mi znamo da smo već 
sada izgubili velik dio poslova na tržištu (sanitarne iskaznice za zaposlene u zdravstvu, 
školstvu, osoba koje rade sa zapakiranom hranom), a čeka nas još i veći gubitak od 1.1. 
2019. Također su smanjena i sredstva HZZO zbog smanjenja stanovništva i broja djece, 
te se boji da bi zapošljavanje novih nazdravstvenih radnika samo povećalo negativno 
poslovanje. Vjeruje da Odjel gospodarstva trenutno ima potrebu za ispomoć u 
pojedinim dijelovima svojih poslova, ali ističe bojazan da je to trenutna i kratkotrajna 
situacija jer smanjenjem poslova na tržištu do kojih je već došlo, smanjit će se i posao u 
Odjelu gospodarstva te predlaže da se s odlukom pričeka ili do povoljnije financijske 
situacije ili prirodnog odljeva zaposlenih. 
 
Vesna Gorić, mag. iur. iznosi da Zavod podliježe zakonskim rokovima u izvršenju 
knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe u slučaju njihovog 
kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za pravodobno i točno 
izvršenje svih poslova. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća ističe 
kako izmjena sistematizacije radnih mjesta ne znači istodobno i zapošljavanje. 
Međutim, ako su članovi Pravnog vijeća - predstavnici Zavoda protiv, predlaže odgoditi  
odlučivanje  o ovoj točci dnevnog reda.  
 
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Odgađa se donošenje odluke o predloženom prijedlogu Pravilniku o dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. 
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Točka 5. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. iznosi potrebu zapošljavanja jednog 
izvršitelja u Odjelu za gospodarske poslove, na određeno vrijeme, s obrazloženjem koje 
je dato pod prethodnom točkom dnevnog reda. Ističe da je u 2017. u Službi 
mikrobiologije i parazitologije u mirovinu otišao administrator, upražnjeno mjesto nije 
popunjavano, te je tim više potreba za prijemom radnika koji bi koordinirao poslove u 
vezi izdavanja računa putem CEZIH-a. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. iznosi da je suglasna s pomoći u radu, ali ne na novom 
random mjestu. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća postavlja 
upit da li bi bilo rješenje prijem na upražnjeno  radno mjesto u Službi za mirkobiologiju 
i parazitologiju. 
 
Vesna Gorić, mag. iur. pojašnjava da je upražnjeno radno mjesto administratora u , ali je 
opis poslova u Odjelu za gospodarske poslove drugačiji, a upravo u Odjelu za 
gospodarske poslove postoji potreba za prijemom radnika. Postoji mogućnost zatražiti 
suglasnost za prijem radnika na postojeće radno mjesto srednje stručne spreme – 
stručnog računovodstvenog referenta u Odjelu za gospodarske poslove, na određeno 
vrijeme. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja stručnog računovodstvenog referenta- salda conti 
kupaca, srednje stručne spreme u Odjelu za gospodarske poslove, jednog izvršitelja na 
određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi povećanja obima poslova. 
 
Obrazloženje 
U Odjelu za gospodarske poslove značajno je povećan obim, te poslove nije moguće izvršiti 
s postojećim brojem zaposlenih.  
Povećanje poslova odnosi se na potrebu koordinacije rada u računovodstvenom dijelu  u 
vezi izdavanja računa za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju (koja je od 
početka ove godine uključena u sustav CEZIHA), što zatijeva dodatni radni angažman 
zaposlenih radnika u Odjelu za gospodarske poslove. Poslove u vezi kreiranja i dostave 
računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi mikrobiologije i 
parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih poslova otišao je u 
mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za obavljanje 
računovodstvenih poslova.  Iz tog razloga nužno je da djelatnik računovostvene struke 
koordinira i kontrolira izdavanje računa. 
Osim navedenog, obim poslova u Odjelu za gospodarske poslove znatno je povećan 
ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički program 
Infomare, tim više što, za razliku od ostalih zdravstvenih ustanova, imamo iznimno veliki 
broj računa prema privatnim gospodarskim subjektima (preko 6000 partnera). 
Uvođenjem novog računovodstvenog programa poslovi su se višestruko zakomplicirali i 
zahtijevaju više vremena za izvršenje. Opcije koje smo imali u starom informatičkom 
programu omogućavale su nam brzu i jednostavnu dostupnost određenih podataka, što 
sada traje vremenski puno duže ili znatno je složenije ili je nemoguće izvesti.   
Tijekom cijele 2017. u Odjelu za gospodarske poslove radila je i jedna radnica na  
stručnom osposobljavanju za rad)  koja je dobro savladala sve poslove i bila velika pomoć 
u radu, tako da u 2018. Odjel radi s manjim brojem izvršitelja, zbog čega dolazi u pitanje 
pravodobnost izvršenja poslova u zakonskim rokovima.  
Prema važećim propisima iz područja računovodstava, podliježemo zakonskim rokovima 
u izvršenju knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe u slučaju 
njihovog kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za pravodobno i 
točno izvršenje svih poslova. U svrhu pravodobnog izvršenja svih poslova iz područja rada 
Odjela za gospodarske poslove, nužan je prijem jednog izvršitelja na navedeno radno 
mjesto, na određeno vrijeme od šest mjeseci. 
      ------------- 
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Točka 6. 
 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Službe za 
epidemiologiju za izmjenu cijena DDD usluga, a kratko obrazloženje dala je Jelica 
Magdić, dr. med. spec., ravnateljica. 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe da je za dijo usluga povećana cijena (zbog 
povećanja cijena potrošnog materijala), a neke usluge do sada nismo niti imali u 
cjeniku. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

 
1. Donosi se Cjenik usluga u DDD djelatosti, prema prijedlogu Službe za 

epidemiologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 

 
2. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 28. veljača 2018. 

 
 

 Točka 7. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. izvješćuje Upravno vijeće o prijedlogu 
voditeljice Službe za zdravstvenu ekologiju za sniženje cijena usluga ispitivanja 
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju prema pozivu na dostavu ponude 
Komunalno Duga Resa d.o.o. Sniženje u prošloj godini je iznosilo 20%, a u 
međuvremenu smo imali povećanje cijena za pojedine pokazatelje, te se predlaže 
sniženje od 18 %. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

 
Odobrava se sniženje cijena usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju za 18%, u svrhu podnošenja ponude na poziv na dostavu ponude Komunalno 
Duga Resa d.o.o. 
                    --------------- 

Ravnateljica izvješćuje Upravno vijeće da smo odabrani u postupku jednostavne nabave 

usluga ispitivanja stanja okoliša vojni poligon Slunj, naručitelja MORH RH. Upravno 

vijeće prihvatilo je ovu informaciju. 

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

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 

16,20  sati. 

                           PREDSJEDNIK  

                         UPRAVNOG VIJEĆA  

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 26. ožujak 2018. 
 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 
vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 4. sjednici održanoj dana 26. 
ožujak 2018.  donosi slijedeću 
 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

Donosi se Prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana za 2018., koji se nalazi u privitku 

ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

      ------------- 
 
 
 
        PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                   Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Odjel za gospodarske poslove 
2. Upravno vijeće – spis 
3. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 26. ožujak 2018. 
 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 
vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 4. sjednici održanoj dana 26. 
ožujak 2018.  donosi slijedeću 
 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

Utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad: 

 

- kemijskog ili ekološkog tehničara u Službi za zdravstvenu ekologiju, dva 

izvršitelja. 

 

Obrazloženje 

 

Navedena radna mjesta predviđena su općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta i 

popunjena sa izvršiteljima, te postoji potreba za prijemom na stručno osposobljavanje za 

rad djelatnika navedenog profila. 

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

 
 
        PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                   Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo zdravstva 
2. Upravno vijeće – spis 
3. Pismohrana 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 26. ožujak 2018. 
 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 
vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 4. sjednici održanoj dana 26. 
ožujak 2018.  donosi slijedeću 
 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

1. Utvrđuju se cijene zdravstvenih usluga Službe za mikrobiologiju i 

parazitologiju u slučaju kad troškove usluge snosni sam pacijent, prema 

prijedlogu Službe za mikrobiologiju i parazitologiju koji se nalazi u privitku 

ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

2. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 27. ožujak 2018. 

 

Obrazloženje 

 

Navedena radna mjesta predviđena su općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta 

i popunjena sa izvršiteljima, te postoji potreba za prijemom na stručno 

osposobljavanje za rad djelatnika navedenog profila. 

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

 
 
        PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                   Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo zdravstva 
2. Upravno vijeće – spis 
3. Pismohrana 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

K A R L O V A C 
Dr Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 
Karlovac, 22. veljača 2018. 
 
 
 
 
 
         P    O    Z    I    V 
 
za 4. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koja će 
se održati dana 26. ožujak 2018. (PONEDJELJAK) s početkom u 15,15 sati, u uredu 
ravnateljice, ul.dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, II kat. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju za razdobolje siječanj- veljača 2018. 

Izvjestitelji:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 
 

3. Prijedlog mjera i aktivnosti Službe zdravstvene ekologije i Službe za 

mikrobiologiju i parazitilogiju o mjerama za postizanje pozitivnog poslovanja. 

    Izvjestitelji:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica. 
 
4. Donošenje Prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
5. Donošenje odluke o potrebi prijema na stručno osposobljavanje za rad 
    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 

7. Izvješće ravnateljice o zaključenju ugovora sa HZZO za pružanje izvanbolničke 

specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite - medicinske mikrobiologije s 

parazitologijom u 2018. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 



8. Različito. 
 

PREDSJEDNIK 
          UPRAVNOG VIJEĆA 
 

               Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Točka 1. 

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je članovima Upravnog vijeća u 

privitku poziva, te se predlaže Upravnom vijeću da temeljem članka 22. Poslovnika o 

radu donese sljedeću 
 
             O  D  L  U  K  U 
Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, sa ili bez primjedbi. 

 
Točka  2. 

U privitku poziva dostavlja se Izvješće o poslovanju za razdobolje siječanj- veljača 
2018. 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
razdobolje siječanj - veljača 2018., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 
arhivskog zapisnika. 

 
 

Točka 3. 

Sukladno Odluci sa prethodne sjednice Upravnog vijeća, u privitku poziva dostavlja se 

prijedlog mjera i aktivnosti Službe zdravstvene ekologije i Službe za mikrobiologiju i 

parazitilogiju o mjerama za postizanje pozitivnog poslovanja, te se predlaže Upravnom 

vijeću iste razmotriti. 
 
 

Točka 4. 
U privitku se dostavlja prijedlog Prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana za 2018., a 
obrazloženje će dati Ivana Antica, dipl. oec. 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Donosi se Prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana za 2018., koji se nalazi u privitku 
ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
 

Točka 5. 



 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad: 
- kemijskog ili ekološkog tehničara u Službi za zdravstvenu ekologiju, dva 

izvršitelja. 
 
Obrazloženje 
 
Navedena radna mjesta predviđena su općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta i 
popunjena sa izvršiteljima, te postoji potreba za prijemom na stručno osposobljavanje za 
rad djelatnika navedenog profila. 
 

Točka 6. 
 
U privitku poziva dostavlja se prijedlog Službe za mikrobiologiju i parazitologiju za 
utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga u slučaju kad uslugu snosni sam pacijent. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

 
3. Utvrđuju se cijene zdravstvenih usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju 

u slučaju kad troškove usluge snosni sam pacijent, prema prijedlogu Službe za 
mikrobiologiju i parazitologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je 
dio arhivskog zapisnika. 

 
4. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 27. ožujak 2018. 

 
 
 
 

Točka 7. 
 

Sukladno Odluci Upravnog vijeća kojom ovlašćuje ravnateljicu na zaključenje Ugovora 

sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u 2018., ravnateljica će izvijestiti 

Upravno vijeće o zaključenom ugovoru sa HZZO u pružanju izvanbolničke 

specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite - medicinske mikrobiologije s 

parazitologijom u 2018. Predlaže se Upravnom vijeću prihvatiti izvješće. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 556/2-18 
Karlovac, 27. veljača 2018. 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 27. veljača 2018. , s početkom u 15,15 sati u uredu ravnateljice, II 
kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
NAZOČNI: Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik; Ana Pešut, 
dipl. politolog, član; Sandro Vidoš, mag. educ. hist., član; Biserka Hranilović, dr. med. 
spec., član i Gordana Saftić, dipl. ing., član. 
 
 
NISU NAZOČNI: Nema. 
 
OSTALI NAZOČNI: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica, Ivana  Antica, dipl. 
oec., Vesna Gorić, mag. iur. i Mario Čereki, dipl. oec.   
 
ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag. iur.  
 
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže  slijedeći  
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Analiza poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u 2017. po 

organizacijskim jedinicama. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 
 
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja radnika. 



    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga u DDD djelatosti. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 
7. Različito. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 
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Točka  1. 

Zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su članovima Upravnog vijeća 

u privitku poziva, te Upravno vijeće temeljem članka 22. Poslovnika o radu donosi 

sljedeću 
 

 
             O  D  L  U  K  U 
 
Usvajaju se zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, uz slijedeće primjedbe: 
 
- u zapisniku sa 1. sjednice Upravnog vijeća, pod toč. 4. dnevnog reda, u diskusiji 
predsjednika Upravnog vijeća dodati “ Odluku o pokrivanju manjka prihoda poslovanja 
iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih godina treba realizirati u suradnji s Riznicom 
Karlovačke županije.” 
 
-  u zapisniku sa 2. sjednice Upravnog vijeća, pod toč. 1. dnevnog reda u cijelosti upisati 
tekst iz maila Gordane Saftić. 
 
 

Točka  2. 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljena je analiza financijskog 
poslovanja u 2017. po organizacijskim jedinicama,  kao i pregled do sada poduzetih 
mjera u cilju stabilizacije poslovanja, a obrazloženje poslovanja po službama dala 
ravnateljica Zavoda. Služba školske medicine ostvarila je pozivitno poslovanje od 106 
tisuća (što će se u ovoj godini izmijeniti jer je broj djece smanjen), Služba za zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ima pozitivan rezultat 
od 4 tisuće, Služba za epidemiologiju (bez DDD) pozitivno je poslovala s 2 miliona i 
100 tisuća. Negativan rezultat ima DDD djelatnost (- 4 tisuće fakturirano/rashodi 
odnosno - 33 tisuće naplaćeno/rashodi), Služba za mikrobiologiju i parazitologiju (- 229 
tisuća) i Služba zdravstvene ekologije (- 261 tisuća fakturirano/rashodi odnosno - 426 
tisuća naplaćeno/rashodi). Troškovi  uprave (gdje su uključeni i ravnatelj, zamjenik i 
pomoćnik ravnatelja) iznose milion i 890 tisuća, s tim da su tu uključeni i neki 
materijalni rashodi koji se odnose na sve službe (primjerice troškovi ovrha, 
reprezentacija, ličenje  i dr.) što će u ovoj godini biti znatno smanjeno. Prihod od 
HACCP usluga, higijenskog minimum i dijela javnozdravstvenih mjera prema Županiji 
dijeli se na službe koje sudjeluju u ostvarenu tog prihoda (Služba za epidemiologiju i 
Služba za zdravstvenu ekologiju). Služba za mikrobiologiju ne posluje stvarno u minusu 
jer je HZZO uplatio jedan mjesec manje (cca. 150 tisuća kuna). Služba ostvaruje usluge 
preko limita, ali to na žalost ne možemo naplatiti. 
Nakon izlaganja ravnateljice otvorena je rasprava. 
 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe kako je DDD djelatnost u sastavu Službe za 
epidemologiju, ali je u ovom izvješću izdvojena budući posluje na tržištu. Naplata 
usluga nam je visoka, ali bi trebalo povećati obim poslova. 
 



Predsjednik Upravnog vijeća prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. ističe kao 
problem nemogućnost naplate izvršenih usluga iznad limita u djelatnosti mikrobiologije, 
te stoga treba u budućnosti nastojati ne ići puno iznad limita u izvršenju usluga, s tim da 
je naravno, teško donijeti pravu odluku. Ono što je problem – pad broja djece i pad 
broja zdravstvenih pregleda za sanitarne iskaznice, zbog čega će svi zdravstveni zavodi 
imati gubitke, za razliku od drugih zdravstvenih ustanova. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. ističe da Služba zdravstvene ekologije ima problem naplate 
potraživanja iz prethodnih godina i da se pokrije gubitak tom naplatom. Krajem 2017. 
otpisali smo 350 tisuća potraživanja koja su otišla u zastaru. Interes nam je da sav 
odrađeni posao i naplatimo.  
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Ivana Antica, dipl.oec., voditeljica Odjela za gospodarske poslove ističe da je naplata 
potraživanja jako dobra, veća od 90 %. Naš problem je što imamo veliki broj privatnih 
tvrtki, koje nemaju sredstava na računu, u blokadi su, te nije moguća naplata niti 
uputem ovrhe, a dio tih tvrtki je prestao postojati. 
   
Predsjednik Upravnog vijeća prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. iznosi 
mišljenje kako je naplata od 90% jako dobra. Ističe kako je jako važno naplatiti izvršene 
usluge, te ne dopustiti da nastupi zastara. 
 
Nakon provedene rasprave,  Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 
 
                                                         O D L U K U 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. obvezuje se službama koje posluju s 
manjkom prihoda uputiti poziv za dostavu prijedloga mjera i aktivnosti kojim bi se 
ostvarilo pozitivno poslovanje službe. 
 
 

Točka 3. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. izvješćuje članove Upravnog vijeća da nam 
je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio na zaključenje Ugovor o pružanju 
zdravstvene zaštite u 2018. Ugovorom je predviđeno 74 tisuće manje sredstava u 
odnosu na ugovor iz 2017., iz razloga što je broj djece manji za 508 djece. Ugovorom 
također nije predviđeno plaćanje pripravnosti u epidemiologiji, iako smo pripravnost u 
obvezi organizirati, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Glavarine u 
djelatnosti javnog zdravstva i epidemiologije manje su u odnosu na glavarine ostalih 
timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primjerice obiteljske medicine (iako 
epidemološki tim ima tri člana tima, za razliku od tima obiteljske medicine koji ima dva 
člana). Putem Udruge poslodavaca u zdravstvu svi zavodi za javno zdravstvo su dali 
svoje primjedbe, ali na žalost, one nisu usvojene. Iako je Upravno vijeće u prethodnom 
mandatu ovlastilo ravnateljicu na potpis ugovora sa HZZO, ravnateljica smatra da ovo 
Upravno vijeće treba izvršiti uvid u predloženi ugovor, te o tome donijeti svoju odluku. 
 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. iznosi kako je očito da nemamo drugu alternativu, 
dali smo primjedbe i detaljno ih obrazložili, ali one nisu prihvaćene. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. iznosi mišljenja da ugovorne strane nisu 
jednake jer je očito da HZZO ide na smanjenje svojih rashoda, nemamo mogućnosti 
utjecaja na sam ugovor, već ovlastiti ravnateljicu na potpis ugovora. 
 
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 
 
                                                         O D L U K U 
 

2. Odobrava se zaključenje Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite 

(higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, zdravstvene 

zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, 



preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata)   u 

2018., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

 
       2. Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke  
            županije ovlašćuje se na zaključenje Ugovora iz točke 1. ove Odluke. 
 

Točka 4. 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Pravilnika o 
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, a obrazloženje je 
dala ravnateljica Zavoda. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju je od početka ove  
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godine uključena u sustav CEZIHA, što zatijeva dodatni radni angažman zaposlenih 
radnika u Odjelu za gospodarske poslove u smislu koordinacije rada u 
računovodstvenom dijelu  u vezi izdavanja računa za usluge. Poslove u vezi kreiranja i 
dostave računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi 
mikrobiologije i parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih 
poslova otišao je u mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za 
obavljanje računovodstvenih poslova. Iz tog razloga nužno je da djelatnik 
računovostvene struke koordinira i kontrolira izdavanje računa. Osim toga, u Odjelu za 
gospodarske poslove značajno je povećan obim, ali i složenost poslova koje odjel 
obavlja, ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički 
program Infomare. 
 
Ivana Antica, dipl. oec. ističe da Služba za mikrobiologiju i parazitologiju izdaje veliki 
broj računa (preko 22 tisuće). Osim toga, odjel za gospodarske poslove na godišnjoj 
razini izda 13,5 tisuća računa prema fizičkim osobama odnosno privatnim tvrtkama, što 
je iznimno velik broj. 
 
Mario Čereki, dipl. oec. ističe velike poteškoće u radu Odjela za gospodarske poslove 
zbog rada u kompliciranom i neprilagođenom računalnom programu, zbog čega smo 
primorani gotovo svakodnevno kontaktirati Infomare i rješavati nastale probleme. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. iznosi mišljenje da je Odjelu za gospodarske poslove potrebna 
pomoć, ali je protiv izmjene sistematizacije. Dostavlja u spis pisano očitovanje u kojem 
navodi da sukladno poslovanju Zavoda u 2017., nije potrebno sistematizirati novo radno 
mjesto te predlaže da se djelatnici koja je bila zaposlena bez zasnivanja radnog odnosa, 
a i ovog trena je u svojstvu zamjene, produži rad na određeno vrijeme koliko će biti i 
ostalim djelatnicima u Zavodu koji imaju zasnovan radni odnos na određeno vrijeme. 
  
Biserka Hranilović, dr. med. spec. iznosi da znamo da je ravnateljica Zavoda odgovorna 
osoba za financijsko poslovanje Zavoda i da donosi odluke, ali i Upravno vijeće ima 
odgovornost pratiti poslovanje i davati svoje prijedloge, te pomagati ravnateljici. 
Obzirom na dugogodišnje iskustvo u radu Zavoda, nije protiv zapošljavanja, ali je 
mišljenja da sada nije najsretnije vrijeme za donošenje odluke o sistematizaciji novog 
radnog mjesta i zapošljavanje nezdravstvenih radnika u Odjelu za gospodarstvo. To su 
zaposleni za koje treba osigurati financijska sredstva za plaće, jer oni ne ostvaruju 
prihode, a iz izvješća je razvidno da Zavod posluje s gubitkom. Mi znamo da smo već 
sada izgubili velik dio poslova na tržištu (sanitarne iskaznice za zaposlene u zdravstvu, 
školstvu, osoba koje rade sa zapakiranom hranom), a čeka nas još i veći gubitak od 1.1. 
2019. Također su smanjena i sredstva HZZO zbog smanjenja stanovništva i broja djece, 
te se boji da bi zapošljavanje novih nazdravstvenih radnika samo povećalo negativno 
poslovanje. Vjeruje da Odjel gospodarstva trenutno ima potrebu za ispomoć u 
pojedinim dijelovima svojih poslova, ali ističe bojazan da je to trenutna i kratkotrajna 
situacija jer smanjenjem poslova na tržištu do kojih je već došlo, smanjit će se i posao u 
Odjelu gospodarstva te predlaže da se s odlukom pričeka ili do povoljnije financijske 
situacije ili prirodnog odljeva zaposlenih. 
 
Vesna Gorić, mag. iur. iznosi da Zavod podliježe zakonskim rokovima u izvršenju 
knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe u slučaju njihovog 



kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za pravodobno i točno 
izvršenje svih poslova. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća ističe 
kako izmjena sistematizacije radnih mjesta ne znači istodobno i zapošljavanje. 
Međutim, ako su članovi Pravnog vijeća - predstavnici Zavoda protiv, predlaže odgoditi  
odlučivanje  o ovoj točci dnevnog reda.  
 
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Odgađa se donošenje odluke o predloženom prijedlogu Pravilniku o dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. 
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Točka 5. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. iznosi potrebu zapošljavanja jednog 
izvršitelja u Odjelu za gospodarske poslove, na određeno vrijeme, s obrazloženjem koje 
je dato pod prethodnom točkom dnevnog reda. Ističe da je u 2017. u Službi 
mikrobiologije i parazitologije u mirovinu otišao administrator, upražnjeno mjesto nije 
popunjavano, te je tim više potreba za prijemom radnika koji bi koordinirao poslove u 
vezi izdavanja računa putem CEZIH-a. 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. iznosi da je suglasna s pomoći u radu, ali ne na novom 
random mjestu. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća postavlja 
upit da li bi bilo rješenje prijem na upražnjeno  radno mjesto u Službi za mirkobiologiju 
i parazitologiju. 
 
Vesna Gorić, mag. iur. pojašnjava da je upražnjeno radno mjesto administratora u , ali je 
opis poslova u Odjelu za gospodarske poslove drugačiji, a upravo u Odjelu za 
gospodarske poslove postoji potreba za prijemom radnika. Postoji mogućnost zatražiti 
suglasnost za prijem radnika na postojeće radno mjesto srednje stručne spreme – 
stručnog računovodstvenog referenta u Odjelu za gospodarske poslove, na određeno 
vrijeme. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja stručnog računovodstvenog referenta- salda conti 
kupaca, srednje stručne spreme u Odjelu za gospodarske poslove, jednog izvršitelja na 
određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi povećanja obima poslova. 
 
Obrazloženje 
U Odjelu za gospodarske poslove značajno je povećan obim, te poslove nije moguće izvršiti 
s postojećim brojem zaposlenih.  
Povećanje poslova odnosi se na potrebu koordinacije rada u računovodstvenom dijelu  u 
vezi izdavanja računa za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju (koja je od 
početka ove godine uključena u sustav CEZIHA), što zatijeva dodatni radni angažman 
zaposlenih radnika u Odjelu za gospodarske poslove. Poslove u vezi kreiranja i dostave 
računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi mikrobiologije i 
parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih poslova otišao je u 
mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za obavljanje 
računovodstvenih poslova.  Iz tog razloga nužno je da djelatnik računovostvene struke 
koordinira i kontrolira izdavanje računa. 
Osim navedenog, obim poslova u Odjelu za gospodarske poslove znatno je povećan 
ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički program 
Infomare, tim više što, za razliku od ostalih zdravstvenih ustanova, imamo iznimno veliki 



broj računa prema privatnim gospodarskim subjektima (preko 6000 partnera). 
Uvođenjem novog računovodstvenog programa poslovi su se višestruko zakomplicirali i 
zahtijevaju više vremena za izvršenje. Opcije koje smo imali u starom informatičkom 
programu omogućavale su nam brzu i jednostavnu dostupnost određenih podataka, što 
sada traje vremenski puno duže ili znatno je složenije ili je nemoguće izvesti.   
Tijekom cijele 2017. u Odjelu za gospodarske poslove radila je i jedna radnica na  
stručnom osposobljavanju za rad)  koja je dobro savladala sve poslove i bila velika pomoć 
u radu, tako da u 2018. Odjel radi s manjim brojem izvršitelja, zbog čega dolazi u pitanje 
pravodobnost izvršenja poslova u zakonskim rokovima.  
Prema važećim propisima iz područja računovodstava, podliježemo zakonskim rokovima 
u izvršenju knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe u slučaju 
njihovog kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za pravodobno i 
točno izvršenje svih poslova. U svrhu pravodobnog izvršenja svih poslova iz područja rada 
Odjela za gospodarske poslove, nužan je prijem jednog izvršitelja na navedeno radno 
mjesto, na određeno vrijeme od šest mjeseci. 
      ------------- 
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Točka 6. 
 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Službe za 
epidemiologiju za izmjenu cijena DDD usluga, a kratko obrazloženje dala je Jelica 
Magdić, dr. med. spec., ravnateljica. 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe da je za dijo usluga povećana cijena (zbog 
povećanja cijena potrošnog materijala), a neke usluge do sada nismo niti imali u 
cjeniku. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

 
3. Donosi se Cjenik usluga u DDD djelatosti, prema prijedlogu Službe za 

epidemiologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 

 
4. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 28. veljača 2018. 

 
 

 Točka 7. 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. izvješćuje Upravno vijeće o prijedlogu 
voditeljice Službe za zdravstvenu ekologiju za sniženje cijena usluga ispitivanja 
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju prema pozivu na dostavu ponude 
Komunalno Duga Resa d.o.o. Sniženje u prošloj godini je iznosilo 20%, a u 
međuvremenu smo imali povećanje cijena za pojedine pokazatelje, te se predlaže 
sniženje od 18 %. 
 
Upravno vijeće temeljem čl. 25. Statuta donosi slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

 
Odobrava se sniženje cijena usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju za 18%, u svrhu podnošenja ponude na poziv na dostavu ponude Komunalno 
Duga Resa d.o.o. 
                    --------------- 



Ravnateljica izvješćuje Upravno vijeće da smo odabrani u postupku jednostavne nabave 

usluga ispitivanja stanja okoliša vojni poligon Slunj, naručitelja MORH RH. Upravno 

vijeće prihvatilo je ovu informaciju. 

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

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 

16,20  sati. 

                           PREDSJEDNIK  

                         UPRAVNOG VIJEĆA  

      
                Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Z   A   P   I   S   N   I   K  
                                      s 3. sjednice Upravnog vijeća 
    Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,  
         održane dana 27. veljača 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Karlovac, veljača  2018. 
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 
Karlovac, 30. siječnja 2018. 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, održane dana 30. siječnja 2018., s početkom u 15,15 sati u 
uredu ravnateljice, II kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
NAZOČNI: Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik; Ana Pešut, 
dipl. politolog, član; Sandro Vidoš, mag. educ. hist., član; Biserka Hranilović, dr. med. 
spec., član i Gordana Saftić, dipl. ing., član. 
 
 
NISU NAZOČNI: Nema. 
 
OSTALI NAZOČNI: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica, Mario Čereki, dipl. 
oec. i Vesna Gorić, mag. iur.  
 
ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag. iur.  
 
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže  slijedeći  
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Analiza poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u 2017. po 

organizacijskim jedinicama. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 



 
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja radnika. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga u DDD djelatosti. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 
7. Različito. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 

 
                                                                   Točka 1. 

 
Točka 1. 

Zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su članovima Upravnog vijeća 

u privitku poziva, te se predlaže Upravnom vijeću da temeljem članka 22. Poslovnika o 

radu donese sljedeću 
 
             O  D  L  U  K  U 
Usvajaju se zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, sa ili bez primjedbi. 

 
Točka  2. 

U privitku poziva dostavlja se analiza financijskog poslovanja u 2017., po 
organizacijskim jedinicama,  kao i pregled do sada poduzetih mjera u cilju stabilizacije 
poslovanja, a obrazloženje će dati ravnateljica Zavoda  
Predlaže se Upravnom vijeću razmotriti navedenu analizu, te sukladno svojoj prosudbi, 
odluku  u vezi daljnjeg postupanja.  
 
 

Točka 3. 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio nam je na zaključenje Ugovor o 
pružanju zdravstvene zaštite u 2018. Ugovorom je predviđeno 74 tisuće manje sredstava 
u odnosu na ugovor iz 2017., iz razloga što je broj djece manji za 508 djece. Ugovorom 
također nije predviđeno plaćanje pripravnosti u epidemiologiji, iako smo pripravnost u 
obvezi organizirati, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Glavarine u 
djelatnosti javnog zdravstva i epidemiologije manje su u odnosu na glavarine ostalih 
timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primjerice obiteljske medicine (iako 
epidemološki tim ima tri člana tima, za razliku od tima obiteljske medicine koji ima dva 
člana). Iako je Upravno vijeće u prethodnom mandatu ovlastilo ravnateljicu na potpis 
ugovora sa HZZO, ravnateljica smatra da ovo Upravno vijeće treba izvršiti uvid u 
predloženi ugovor, te o tome donijeti svoju odluku. 
 
 

Točka 4. 
U privitku se dostavlja prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji radnih mjesta, kojim se predlaže sistematiziranje radnog mjesta viši 
stručni računovodstveni referent - prvostupnik ekonomije u Odjelu za gospodarske 
poslove . 
U Odjelu za gospodarske poslove značajno je povećan obim ali i složenost poslova koje 
odjel obavlja, te je poslove nemoguće obaviti s postojećim brojem zaposlenih. 



Povećanje poslova odnosi se na potrebu koordinacije rada u računovodstvenom dijelu  u 
vezi izdavanja računa za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju (koja je od 
početka ove godine uključena u sustav CEZIHA), što zatijeva dodatni radni angažman 
zaposlenih radnika u Odjelu za gospodarske poslove. Poslove u vezi kreiranja i dostave 
računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi mikrobiologije i 
parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih poslova otišao je u 
mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za obavljanje 
računovodstvenih poslova.  Iz tog razloga nužno je da djelatnik računovostvene struke 
koordinira i kontrolira izdavanje računa. 
 
Osim navedenog, obim poslova u Odjelu za gospodarske poslove znatno je povećan 
ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički program 
Infomare, tim više što, za razliku od ostalih zdravstvenih ustanova, imamo iznimno 
veliki broj računa prema privatnim gospodarskim subjektima (preko 6000 partnera). 
Uvođenjem novog računovodstvenog programa poslovi su se višestruko zakomplicirali i 
zahtijevaju više vremena za izvršenje. Opcije koje smo imali u starom informatičkom 
programu omogućavale su nam brzu i jednostavnu dostupnost određenih podataka, što 
sada traje vremenski puno duže ili znatno je složenije ili je nemoguće izvesti.   
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Tijekom cijele 2017. u Odjelu za gospodarske poslove radila je i jedna magistra 
ekonomije (na stručnom osposobljavanju za rad)  koja je dobro savladala sve poslove i 
bila velika pomoć u radu, tako da u 2018. Odjel radi s manjim brojem izvršitelja, zbog 
čega dolazi u pitanje pravodobnost izvršenja poslova u zakonskim rokovima.  
 
Prema važećim propisima iz područja računovodstava, podliježemo zakonskim 
rokovima u izvršenju knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe 
u slučaju njihovog kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za 
pravodobno i točno izvršenje svih poslova. U tu svrhu nužno je sistematiziranje radnog 
mjesta prvostupnika ekonomije. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Donosi se Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 
mjesta, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
 

Točka 5. 
Vezano za obrazloženje pod prethodnom točkom dnevnog reda, predlaže se Upravnom 
vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja višeg stručnog računovodstvenog referenta - 
prvostupnika ekonomije u Odjelu za gospodarske poslove, jednog izvršitelja na 
određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, radi povećanja obima poslova. 
 

Točka 6. 
 
U privitku poziva dostavlja se prijedlog Službe za epidemiologiju za izmjenu cijena 
DDD usluga. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 



 
 

5. Donosi se Cjenik usluga u DDD djelatosti, prema prijedlogu Službe za 
epidemiologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 

 
6. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 28. veljača 2018. 

 
 
 
 
 

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

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 

16,20  sati. 

                           PREDSJEDNIK  

                         UPRAVNOG VIJEĆA  

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

 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 27. veljača 2018. 
 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 
vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 3. sjednici održanoj dana 27. 
veljača 2018.  donosi slijedeću 
 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja stručnog računovodstvenog referenta- salda 
conti kupaca, srednje stručne spreme u Odjelu za gospodarske poslove, jednog 
izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi povećanja obima 
poslova. 
 
Obrazloženje 
U Odjelu za gospodarske poslove značajno je povećan obim, te poslove nije moguće izvršiti 
s postojećim brojem zaposlenih.  
Povećanje poslova odnosi se na potrebu koordinacije rada u računovodstvenom dijelu  u 
vezi izdavanja računa za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju (koja je od 
početka ove godine uključena u sustav CEZIHA), što zatijeva dodatni radni angažman 
zaposlenih radnika u Odjelu za gospodarske poslove. Poslove u vezi kreiranja i dostave 
računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi mikrobiologije i 
parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih poslova otišao je u 
mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za obavljanje 
računovodstvenih poslova.  Iz tog razloga nužno je da djelatnik računovostvene struke 
koordinira i kontrolira izdavanje računa. 



Osim navedenog, obim poslova u Odjelu za gospodarske poslove znatno je povećan 
ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički program 
Infomare, tim više što, za razliku od ostalih zdravstvenih ustanova, imamo iznimno veliki 
broj računa prema privatnim gospodarskim subjektima (preko 6000 partnera). 
Uvođenjem novog računovodstvenog programa poslovi su se višestruko zakomplicirali i 
zahtijevaju više vremena za izvršenje. Opcije koje smo imali u starom informatičkom 
programu omogućavale su nam brzu i jednostavnu dostupnost određenih podataka, što 
sada traje vremenski puno duže ili znatno je složenije ili je nemoguće izvesti.   
Tijekom cijele 2017. u Odjelu za gospodarske poslove radila je i jedna radnica na  
stručnom osposobljavanju za rad)  koja je dobro savladala sve poslove i bila velika pomoć 
u radu, tako da u 2018. Odjel radi s manjim brojem izvršitelja, zbog čega dolazi u pitanje 
pravodobnost izvršenja poslova u zakonskim rokovima.  
Prema važećim propisima iz područja računovodstava, podliježemo zakonskim rokovima 
u izvršenju knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe u slučaju 
njihovog kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za pravodobno i 
točno izvršenje svih poslova. U svrhu pravodobnog izvršenja svih poslova iz područja rada 
Odjela za gospodarske poslove, nužan je prijem jednog izvršitelja na navedeno radno 
mjesto, na određeno vrijeme od šest mjeseci. 
      ------------- 
        PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 

                   Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
Dostaviti: 

4. Ministarstvo zdravstva 
5. Upravno vijeće – spis 
6. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 27. veljača 2018. 
 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 3. sjednici 
održanoj dana 27. veljača 2018.  donosi slijedeću 
 

 

               O  D  L  U  K  U 
 

7. Donosi se Cjenik usluga u DDD djelatosti, prema prijedlogu Službe za 
epidemiologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 

 
8. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 28. veljača 2018. 

 

      ------------- 
 
 
        PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 



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

 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Služba za epidemoiogiju 
2. Odjel za gospodarske poslove 
3. Upravno vijeće – spis 
4. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

K A R L O V A C 
Dr Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 
Karlovac, 22. veljača 2018. 
 
 
 
 
 
         P    O    Z    I    V 
 
za 3. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koja će 
se održati dana 27. veljača 2018. (UTORAK) s početkom u 15,15 sati, u dvorani za 
sastanke, ul.dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Analiza poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u 2017. po 

organizacijskim jedinicama. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 
 



3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja radnika. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga u DDD djelatosti. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 
7. Različito. 
 

PREDSJEDNIK 
          UPRAVNOG VIJEĆA 
 

               Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Točka 1. 

Zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su članovima Upravnog vijeća 

u privitku poziva, te se predlaže Upravnom vijeću da temeljem članka 22. Poslovnika o 

radu donese sljedeću 
 
             O  D  L  U  K  U 
Usvajaju se zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, sa ili bez primjedbi. 

 
Točka  2. 

U privitku poziva dostavlja se analiza financijskog poslovanja u 2017., po 
organizacijskim jedinicama,  kao i pregled do sada poduzetih mjera u cilju stabilizacije 
poslovanja, a obrazloženje će dati ravnateljica Zavoda  
Predlaže se Upravnom vijeću razmotriti navedenu analizu, te sukladno svojoj prosudbi, 
odluku  u vezi daljnjeg postupanja.  
 
 

Točka 3. 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio nam je na zaključenje Ugovor o 
pružanju zdravstvene zaštite u 2018. Ugovorom je predviđeno 74 tisuće manje sredstava 
u odnosu na ugovor iz 2017., iz razloga što je broj djece manji za 508 djece. Ugovorom 
također nije predviđeno plaćanje pripravnosti u epidemiologiji, iako smo pripravnost u 
obvezi organizirati, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Glavarine u 
djelatnosti javnog zdravstva i epidemiologije manje su u odnosu na glavarine ostalih 
timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primjerice obiteljske medicine (iako 
epidemološki tim ima tri člana tima, za razliku od tima obiteljske medicine koji ima dva 
člana). Iako je Upravno vijeće u prethodnom mandatu ovlastilo ravnateljicu na potpis 



ugovora sa HZZO, ravnateljica smatra da ovo Upravno vijeće treba izvršiti uvid u 
predloženi ugovor, te o tome donijeti svoju odluku. 
 
 

Točka 4. 
U privitku se dostavlja prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji radnih mjesta, kojim se predlaže sistematiziranje radnog mjesta viši 
stručni računovodstveni referent - prvostupnik ekonomije u Odjelu za gospodarske 
poslove . 
U Odjelu za gospodarske poslove značajno je povećan obim ali i složenost poslova koje 
odjel obavlja, te je poslove nemoguće obaviti s postojećim brojem zaposlenih. 
Povećanje poslova odnosi se na potrebu koordinacije rada u računovodstvenom dijelu  u 
vezi izdavanja računa za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju (koja je od 
početka ove godine uključena u sustav CEZIHA), što zatijeva dodatni radni angažman 
zaposlenih radnika u Odjelu za gospodarske poslove. Poslove u vezi kreiranja i dostave 
računa u HZZO-e sada obavljaju laboratorijski tehničari u Službi mikrobiologije i 
parazitologije (administrativni djelatnik koji je obavljao dio ovih poslova otišao je u 
mirovinu), koji po svom stručnom obrazovanju nisu kvalificirani za obavljanje 
računovodstvenih poslova.  Iz tog razloga nužno je da djelatnik računovostvene struke 
koordinira i kontrolira izdavanje računa. 
 
Osim navedenog, obim poslova u Odjelu za gospodarske poslove znatno je povećan 
ulaskom u Riznicu Karlovačke županije i prelaskom na rad u novi informatički program 
Infomare, tim više što, za razliku od ostalih zdravstvenih ustanova, imamo iznimno 
veliki broj računa prema privatnim gospodarskim subjektima (preko 6000 partnera). 
Uvođenjem novog računovodstvenog programa poslovi su se višestruko zakomplicirali i 
zahtijevaju više vremena za izvršenje. Opcije koje smo imali u starom informatičkom 
programu omogućavale su nam brzu i jednostavnu dostupnost određenih podataka, što 
sada traje vremenski puno duže ili znatno je složenije ili je nemoguće izvesti.   
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Tijekom cijele 2017. u Odjelu za gospodarske poslove radila je i jedna magistra 
ekonomije (na stručnom osposobljavanju za rad)  koja je dobro savladala sve poslove i 
bila velika pomoć u radu, tako da u 2018. Odjel radi s manjim brojem izvršitelja, zbog 
čega dolazi u pitanje pravodobnost izvršenja poslova u zakonskim rokovima.  
 
Prema važećim propisima iz područja računovodstava, podliježemo zakonskim 
rokovima u izvršenju knjigovodstvenih obveza, za koje su propisane i kaznene odredbe 
u slučaju njihovog kršenja, te je velika odgovornost Odjela za gospodarske poslove za 
pravodobno i točno izvršenje svih poslova. U tu svrhu nužno je sistematiziranje radnog 
mjesta prvostupnika ekonomije. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Donosi se Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 
mjesta, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
 

Točka 5. 
Vezano za obrazloženje pod prethodnom točkom dnevnog reda, predlaže se Upravnom 
vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 



Utvrđuje se potreba zapošljavanja višeg stručnog računovodstvenog referenta - 
prvostupnika ekonomije u Odjelu za gospodarske poslove, jednog izvršitelja na 
određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, radi povećanja obima poslova. 
 

Točka 6. 
 
U privitku poziva dostavlja se prijedlog Službe za epidemiologiju za izmjenu cijena 
DDD usluga. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

 
9. Donosi se Cjenik usluga u DDD djelatosti, prema prijedlogu Službe za 

epidemiologiju koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 

 
10. Cjenik usluga iz toč. 1. Ove Odluke primjenjuje se od 28. veljača 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 –257/2-18 
Karlovac, 30. siječnja 2018. 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, održane dana 30. siječnja 2018., s početkom u 15,15 sati u 
uredu ravnateljice, II kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
NAZOČNI: Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik; Ana Pešut, 
dipl. politolog, član; Sandro Vidoš, mag. educ. hist., član; Biserka Hranilović, dr. med. 
spec., član i Gordana Saftić, dipl. ing., član. 
 
 
NISU NAZOČNI: Nema. 
 
OSTALI NAZOČNI: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica, Mario Čereki, dipl. 
oec. i Vesna Gorić, mag. iur.  
 
ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag. iur.  
 
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže  slijedeći  
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 



1.  Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije 
         Izvjestitelj: Vesna Gorić, mag.iur. 
  
2.  Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za javno 
zdravstvo Karlovačke županije 
      
3. Upoznavanje Upravog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća. 
     Izvjestitelj: Vesna Gorić, mag.iur. 
 

4. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
razdoblje siječanj - prosinac 2017. 
    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017. 
    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
6.  Izvješće o provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša ua 2017. i 
Plan aktivnosti za 2018. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

7. Izvješće o pripravnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2017. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

8. Donošenje Odluke o izmjeni dijela Cjenika Službe za zdravstvenu ekologiju 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
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9. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

 

10. Raznoliko. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 

 
                                                                   Točka 1. 

 

Vesna Gorić, mag. iur. upoznaje članove Upravnog vijeća s odredbom članka 22. 

Statuta kojom je utvrđeno da Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu, kojim se pobliže 

određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana zakonom i Statutom, te ukratko 

pojašnjava prijedlog Poslovnika o radu. U privitku poziva članovima Upravnog vijeća 

dostavljen je prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća, kojim je reguliran postupak 

sazivanja i održavanja sjednica, postupak donošenja odluka, prava i dužnosti članova 

Upravnog vijeća, te druga pitanja važna za rad Upravnog vijeća. 

 

Upravno vijeće temeljem članka 22. Statuta donosi slijedeću 

 

          O  D  L  U  K  U 

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

  Točka  2. 

 



Odredbom članka 21. Statuta utvrđeno je da predsjednika Upravnog vijeća u slučaju 

duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika kojeg imenuje 

Upravno vijeće između svojih članova. 

Upravno vijeće temeljem članka 21. Statuta donosi slijedeću 

 

        O  D  L  U  K  U 

Ana Pešut, dipl. politolog, imenuje se za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća 

Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. 

 

      Točka  3. 

Vesna Gorić, mag. iur. pod ovom točkom dnevnog reda ukratko je upoznala Upravno 

vijeće sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta koje reguliraju djelokrug 

rada Upravnog vijeća, a u privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je 

Izvod iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statut Zavoda. 

 

 

      Točka  4. 

Ravnateljica Zavoda podnijela je Upravnom vijeću Izvješće o poslovanju za razdoblje 

siječanj- prosinac 2017. Ravnateljica ističe da su ostvareni prihodi od HZZO-e u iznosu 

od 5.460.305,00 kn, prihodi ostvareni pružanjem usluga na tržištu u iznosu od 

6.598.215,00 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranju u iznosu od 

584.244,00 kn te prihodi od proračuna (decentralizirana sredstva u iznosu od 

300.000,00 kn). Ukupni prihod u 2017. iznosi 13.200.447,00 kn. 

 

 

- 3 - 

 

 

Prihod od HZZO-e manji je u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenja broja 

osiguranika na području Karlovačke županije, a osim toga HZZO-e je platio manje za 

130 tisuća u odnosu na ugovoreni iznos, a unatoč našem traženju nismo dobili 

obrazloženje za manje uplaćeni iznos. Ravnateljica ističe kako je ugovor sa HZZO-e 

nepovoljan, jer su glavarine za timove javnog zdravstva i epidemiologije znatno manje 

od glavarina ostalih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u djelatnosti 

mikrobiologije imamo limit koliko možemo fakturirati prema HZZO-e, koji limit često 

premašimo i radimo usluge koje nam HZZO-e na plati. Osim toga, HZZO-e nam ne 

plaća pripravnost koju smo u obvezi organizirati. Na žalost, ne možemo niti sudjelovati 

na natječajima za sredstava EU fondova. U 2017. imali smo znatne izdatke za 

informatički program Infomare, zbog ulaska u Riznicu Karlovačke županije, što smo 

morali prema odluci Karlovačke županije. 

Drugi dio prihoda ostvarujemo na tržištu (usluge Službe zdravstvene ekologije – usluge 

analiza i Službe za epidemologiju – tečajevi higijenskog minimum i zdravstvenih 

pregledi za sanitarne iskaznice). U djelatnosti Službe za zdravstvenu ekologiju 

primorani smo smanjivati cijene zbog konkurencije privatnih tvrtki. Stupanjem na snagu 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (kojim 

je smanjen obim i dinamika zdravstvenih pregleda za sanitarne iskaznice), od 4. siječnja 

2018. smanjuje nam se prihod od sanitarnih iskaznica u 2018. za cca. 500 tisuća kuna, a 

u narednoj godini milion i pol do dva miliona. To je problem svih zavoda za javno 

zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Ukupni rashodi u 2017. iznose 13.912.158,00 kn i veći 

su u odnosu na proteklu godinu (veći troškovi potrošnog i medicinskog materijala, 

tekućeg i investicijskog održavanja, izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova), te 

manjak prihoda iznosi 711.711, 00 kn. Ravnateljica ističe kako smo u 2017. imali neka 

nužna ulaganja u prostor i opremu, zapravo su nam potrebe jako velike jer se godinama 

nije ništa ulagalo. Upravno vijeće u prethodnom mandatu donijelo je odluku o potrebi 



ulaganja u opremu i prostor, prema najnužnijim prioritetima, a prijedlog je da se nastali 

manjak knjigovodstveno “pokrije” s ostatkom prihoda iz prethodnih godina.  

 

Nakon izlaganja ravnateljice predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

 

Gordana Saftić, dipl. ing. iznosi žaljenje zbog negativnog poslovanja. Ističe kako su 

prihodi od HZZO-e znatno manji nego prethodnih godina, te činjenicu da moramo jako 

pametno raditi i štedjeti. Predlaže da članovi Upravnog vijeća izvrše obilazak našeg 

prostora i upoznaju se s našim radom, kako bi što bolje stekli uvid u obavljanje 

djelatnosti. Ističe kako Služba zdravstvene ekologije pruža usluge na tržištu, te kako je 

iznimno teško zbog konkurencije privatnih laboratorija koji su bolje opremljeni i imaju 

sredstava za ulaganje, te snižavaju cijene usluga. Stoga je neophodno da i mi budemo 

konkurentni, ulažemo u stručnom dijelu, moramo biti akreditirani da bi mogli biti 

konkurenti na tržištu. 

Na upit Sandra Vidoš, mag. educ. hist., u vezi financiranja od strane Županije, 

ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. odgovara da Karlovačka županije financira 

javnozdravstvene mjere u iznosu od 100 tisuća kuna godišnje. 
 
Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe kako je iz izvješća vidljivo da su prihodi od 
ostalih korisnika veći u 2017., što je znak da se više radi na tržištu. U narednom 
razdoblju bit će teško, prostori su nam derutni, treba zadovoljiti uvjete rada, a ostvareni 
prihodi bit će manji. 
 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. ističe kako je činjenica da HZZO već 
godinama ima iste cijene zdravstvenih usluga, na što ne možemo utjecati.  
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U vezi tržišnog dijela poslovanja, treba vidjeti možemo li još neke usluge ponuditi na 
tržištu. Bilo bi dobro kad bi županija prepoznala potrebu za financiranjem 
javnozdravstvenih programa, čime bi se mogao kompenzirati u određenom dijelu 
gubitak nastao manje izvršenim brojem usluga na tržištu. Naglašava da predloženu 
Odluku o pokrivanju manjka prihoda poslovanja iz viška prihoda prenesenih iz 
prethodnih godina treba realizirati u suradnji s Riznicom Karlovačke županije. 
 

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće temeljem članka 25. Statuta donosi slijedeću 

 

 

                                                               O  D  L  U  K  U 

 

1.  Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

razdoblje siječanj- prosinac 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

 

2. Manjak prihoda poslovanja (711.711,00 kn) pokrit će se u potpunosti iz viška prihoda 

poslovanja prenesenih iz prethodnih godina, a koji su proizašli iz ostvarenih prihoda od 

obavljanja  poslova iz vlastite djelatnosti (765.257,00 kn). 
 
 

  Točka 5. 

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljeno je Izvješće o izvršenju 

Programa rada i razvoja za 2017., a kratko obrazloženje dala je ravnateljica Jelica 

Magdić, dr. med. spec., te ističe da su sve službe dale sažetak svog rada u 2017. 

Nakon izlaganja ravnateljice otvorena je rasprava. 



Članovi Upravnog vijeća nisu imali posebnih pitanja ili primjedbi, te Upravno vijeće 

temeljem članka 25.Statuta donosi slijedeću 

 

 O  D  L  U  K  U 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije za 2017, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

 

     Točka 6. 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljeno je Izvješće o provedbi zaštite 
na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u 2017.  i Plan aktivnosti za 2018., a kratko 
obrazloženje dala je ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. Ravnteljica ističe da 
ozbiljno pristupano provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, imamo 
sve potrebne pravilnike i provedbene akte, provodimo stručno osposobljavanje prema 
važećim propisima. Nedavnim inspekcijskim  nadzorom utvrđena je naša obveza da u 
2018. osiguramo skladišni prostor za infektivni otpad, koji mora odgovarati točno 
propisanim uvjetima (temperatura i ostalo). Nemamo takvu prostoriju na raspolaganju, 
pa ćemo morati vidjeti kako osigurati takav prostor. 
 

Nakon izlaganja ravnateljice, Upravno vijeće temeljem članka 25.Statuta donosi 

slijedeću 

 

 O  D  L  U  K  U 
Usvaja se Izvješće o provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša ua 2017. 
i Plan aktivnosti za 2018., koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio 
arhivskog zapisnika. 
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  Točka 7. 
 
Izvješće o pripravnostima za razdoblje listopad - prosinac 2017. dostavljeno je 
članovima Upravnog vijeća u privitku poziva. Ravnateljica ističe da smo u obvezi 
obavljati pripravnost u Službi epidemiologije i Službi zdravstvene ekologije. 
 
Upravno vijeće temeljem članka 25.Statuta donosi slijedeću 
 
                                                            O D L U K U 

Usvaja se Izvješće o pripravnostima za razdoblje  listopad - prosinac 2017.  

 

   Točka 8. 

 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljeno je obrazloženje voditeljice 
Službe za zdravstvenu ekologiju za izmjenu dijela Cjenika Službe za zdravstvenu 
ekologiju koji se odnosi na ispitivanje pokazatelja u uzorcima vode za ljudsku potrošnju 
i bazenskim vodama, koji se nije mijenjao od 2011. godine.   
 
Upravno vijeće temeljem članka 25.Statuta donosi slijedeću 
 
   O  D  L  U  K  U 
 

1. Donosi se novi Cjenik dijela usluga Službe za zdravstvenu ekologiju, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

2. Cjenik iz točke 1. Ove Odluke primjenjuje se danom donošenja. 
 
 



 Točka 9. 

Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. upoznaje Upravno vijeće sa odlukom 

Upravnog vijeća u prethodnom mandatu o isplati naknade nazočnim članovima 

Upravnog vijeća, po održanoj sjednici, a na preporuku Karlovačke županije. 

Upravno vijeće temeljem članka 25.Statuta donosi slijedeću 

 
           O  D  L  U  K  U 
1.  Utvrđuje se pravo na naknadu članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije u visini utvrđenoj odlukom Ministra zdravstva Republike 

Hrvatske, po održanoj sjednici, a pravo na naknadu imaju  članovi Upravnog vijeća koji 

su nazočni sjednici.  

 

2.  U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se samo jedna 

naknada  u tom mjesecu. 

 

3. Ova Odluka primjenjuje se danom donošenja. 

 
 
                 Točka 10. 
 
Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. iznosi prijedlog Službe za zdravstvenu 
ekologiju za odobrenje sniženja cijena od 30 % dijela usluga u postupku nabave 
naručitelja Ministarstvo obrane za usluge praćenja stanja okoliša – monitoring stanja 
voda na VV „Eugen Kvaternik“ Slunj. Ravnateljica pojašnjava da temeljem ranije 
odluke Upravnog vijeća ima ovlaštenje smanjiti cijene do 15%, na prijedlog voditelja 
službe, ako ocijeni da bi to bilo ekonomski isplativo.  Za veći postotak smanjenja cijena 
ovlašteno je Upravnog vijeće. 
 
 
    - 6 - 
 
 
Gordana Saftić, dipl. ing. pojašnjava da je MORH zaključio Okvirni sporazum za 
navedene usluge, sa tri laboratorija, te svake godine provodi nadmetanje za izvođenje 
usluga u toj godini. Smatra da je potrebno ići na veće sniženje cijena, da bi bili 
konkurentni i dobili posao (prošle godine bili smo skuplji). 
Vesna Gorić, mag. iur. pojašnjava da, prema Statutu Zavoda, odluku o cijenama koje 
nisu ugovorene sa HZZO donosi Upravnog vijeće. Ravnateljica Zavoda, temeljem 
Odluke Upravnog vijeća u prethodnom mandatu, imala je ovlaštenje za smanjenje cijena 
do 15%, koju Odluku može donijeti i ovo Upravnog vijeće. U vezi prijedloga za 
sniženje cijena za naručitelja MORH, Upravno vijeće može ovlastiti ravnateljicu na 
donošenje odluke o sniženju cijena, na prijedlog voditeljice službe, uvažavajući 
ekonomsku isplativost i konkurenciju drugih laboratorija. 
 
Upravno vijeće temeljem članka 25.Statuta donosi slijedeću 
 
   O  D  L  U  K  U 

1. Ovlašćuje se ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. na prijedlog voditelja 
službe donijeti odluku o snižavanju cijena zdravstvenih usluga koje se pružaju 
na tržištu do 15 % u odnosu na redovnu cijenu, pritom uvažavajući ekonomsku 
isplativost izvršenja usluga po sniženim cijenama, kao i postizanje 
konkurentnosti  na tržištu. 

 
2. Ovlašćuje se ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. na prijedlog voditelja 

službe za zdravstvenu ekologiju donijeti odluku o snižavanju cijena zdravstvenih 
usluga praćenja stanja okoliša – monitoring stanja voda na VV „Eugen 
Kvaternik“ Slunj za naručitelja MORH, pritom uvažavajući ekonomsku 
isplativost izvršenja usluga po sniženim cijenama, kao i postizanje 
konkurentnosti  na tržištu. 
 



3. Ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. o svojoj odluci iz toč. 1. i 2. izvijestit 
će Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici. 

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

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 

16,20  sati. 

                           PREDSJEDNIK  

                         UPRAVNOG VIJEĆA  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

K A R L O V A C 
V.Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 
Karlovac, 21. veljača 2018. 
 
 
 
 
 
         P    O    Z    I    V 
 
za 3. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koja će 
se održati dana 27. veljača 2018. (UTORAK) s početkom u 15,15 sati, u dvorani za 
sastanke, ul.dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 



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

    siječanj 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica i Ivana Antica, dipl. oec. 
 
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa Hrvatskim zavodom zdravstveno 
osiguranje za 2018. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja radnika. 

    Izvjestitelj:  Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga u DDD djelatosti. 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica   

 
7. Različito. 
 

PREDSJEDNIK 
          UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Točka 1. 

Zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća dostavljeni su članovima Upravnog vijeća 

u privitku poziva, te se predlaže Upravnom vijeću da temeljem članka 22. Poslovnika o 

radu donese sljedeću 
 
             O  D  L  U  K  U 
Usvajaju se zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, sa ili bez primjedbi. 

 
Točka  2. 

Ravnateljica Zavoda i Ivana Antica, dipl. oec. upoznat će Upravno vijeće sa 
poslovanjem  za  siječanj 2017. 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 
 

O D  L  U  K  U 
Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za  
siječanj 2017. 

Točka 3. 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio nam je na zaključenje Ugovor o 
pružanju zdravstvene zaštite u 2018.  Ugovorom je predviđeno 74 tisuće manje 
sredstava u odnosu na ugovor iz 2017., iz razloga što je broj djece manji za 508 djece. 
Ugovorom također nije predviđeno plaćanje pripravnosti. Glavarine u djelatnosti javnog 
zdravstva I epidemiologije i 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 



O D  L  U  K  U 
Donosi se III Rebalans Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 
županije za 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 
zapisnika. 
 

Točka 4. 
Prijedlog Financijskog plana za 2018. obrazložit će Mario Čereki, dipl. oec. 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 
O D  L  U  K  U 
 

Donosi se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2018. 
koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
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Točka 5. 
Prijedlog Rebalansa Plana nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
2017. obrazložit će Mario Čereki, dipl. oec. 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta donese slijedeću 

 
 

                                                        O D  L  U  K  U 
Donosi se Rebalans Plan nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 

Točka 6. 
Člankom 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Upravno vijeće donosi 
Program rada i razvoja zdravstvene ustanove, te se sukladno tome u privitku poziva 
članovima Upravnog vijeća dostavlja prijedlog Programa rada i razvoja za 2018.  
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem čl. 25. Statuta  donese slijedeću 
 
 
                                                             O D L U K U 
Donosi se Program rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
2018. godinu koji se  nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 7. 

Člankom 12. Statuta utvrđeno je da ravnateljica ima sve ovlasti u pravnom prometu u 

okviru djelatnosti upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje, o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima 

Zavoda i o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija pojedinačna vrijednost 

prelazi 200.000,00 kuna bez PDV-a. Sukladno novom Pravilniku o Planu nabave, 

registru ugovora, prethodnom ssavjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 

br.101/17) Plan nabave donosi čelnik naručitelja za svaku propračunsku ili poslovnu 

godinu u roku od 30 dana od donošenje proračuna ili financijskog plana. Kako je jedan 

od postupaka javne nabave već u tijeku – Dijagnostička sredstva za 2018., procijenjene 

vrijednosti nabave 525.100,00  kn, predlaže se ovlastiti ravnateljicu na provedbu Plana 

nabave za 2018., sukladno Zakonu o javnoj nabavi i općem aktu. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 12. i 25. Statuta donese slijedeću: 
 
 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 



1. Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije ovlašćuje se na zaključenje Ugovora o pružanju primarne 

zdravstvene zaštite (higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite, javnog 

zdravstva, zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog 

liječenja ovisnosti, preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske 

djece i studenata) i izvanbolničku specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu 

zaštitu - medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom, za 2018., sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje. O zaključenom Ugovoru ravnateljica će 

izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici.  

 

2. Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije ovlašćuje se na realizaciju Plana nabave za 2018. sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi (imenovanje ovlaštenih predstavnika naručitelja, 

donošenje odluke o odabiru i zaključenje ugovora o javnoj nabavi).  
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 Točka 8. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 
 
                               ODLUKU 
             o Planu specijalizacija  za 2018. 
 
1. Utvrđuje se Plan specijalizacija Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
2018. kako slijedi: 
 
- jedna specijalizacija iz epidemiologije. 

 
2. Plan specijalizacije iz točke 1. ove Odluke upućuje se na suglasnost Ministarstvu 
zdravstva. 
 
 
O b r a z l o ž e nj e 
Mrežom javne zdravstvene službe (NN br. 101/2012) u djelatnosti javnog zdravstva kao 
potreban broj timova utvrđen je jedan javnozdrvstveni tim za područje Karlovačke 
županije.  
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zapošljava specijalistu epidemiologa u 
timu javnog zdravstva, koja ispunjava uvjete za punu starosnu mirovinu (65 godina 
života) i stupaju u mirovinu 2020., čime će djelatnost javnog zdravstva ostati bez  
specijaliste epidemiologa za područje cijele Karlovačke županije.  
Zbog potrebe zanavljanja specijalističkog kadra i popunjavanja Mreže, nužno je u 2018. 
uputiti na specijalizaciju iz epidemiologije jednog doktora medicine. 
 
 
                 Točka 9. 
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa uputila je zamolbu za zaključenje 
Ugovora o poslovnoj suradnji i odobrenje rada Jelici Magdić, dr. med. spec. ravnateljici 
Zavoda i Biserki Hranilović, dr. med. spec., u Povjerenstu za kontrolu bolničkih 
infekcija, kojeg Bolnica mora imenovati sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i 
načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a čiji je obvezan 
član specijalist mikrobiologije i parazitologije. 
Sukladno odredbama 125. i 125. Zakona o zdravstvenoj djelatnosti, zdravstveni radnik 

može uz odobrenje poslodavca za svoj račun sklopiti posao iz zdravstvene djelatnosti 

poslodavca. Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se na vrijeme od godinu dana. 

Uvjet za davanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka jest prethodno sklopljeni ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, kod kojeg 



će zdravstveni radnik za svoj račun obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca (koji 

Ugovor je sklopljen sa bolnicom). 

Poslodavac daje Odobrenje u skladu s mjerilima koje pravilnikom propisuje ministar. 

Poslove iz djelatnosti poslodavca za svoj račun ne smiju sklapati ravnatelj niti pomoćnik 

ravnatelja. U konkretnom slučaju poslovi specijaliste mikrobiologije i parazitologije i 

poslovi specijaliste epidemiologa u Povjerenstvu za kontrolu bolničkih infekcija nisu 

predmet obavljanja djelatnosti Zavoda, te stoga nema zapreke da se odobri tražena 

suglasnost. 

Zavod sklapa ugovor sa HZZO-e za obavljanje specijalističke djelatnosti mikrobiologije 

i parazitologije, koji ne uključuju obavljanje poslova u povjerenstvima za bolničke 

infekcije, te se može konstatirati da u konkretnom slučaju Pravilnik o mjerilima za 

davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca 

NN 42/16, u članku 3. propisuje mjerila za davanje odobrenja za dopunski rad 

zdravstvenom radniku su: redovito, savjesno i stručno obavljanje poslova iz ugovora o 

radu, u skladu s pravilima struke i uputama poslodavca odnosno ovlaštenih osoba 

poslodavca, kontinuirano stručno usavršavanje znanja i vještina, obavljanje poslova iz  
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ugovora o radu u skladu s poslovnim interesima poslodavca, poštivanje strukovnih i 

stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije rada poslodavca i profesionalne 

djelatnosti, nepostojanje kaznene, prekršajne ili disciplinske pravomoćne odluke kojom 

je utvrđena odgovornost zdravstvenog radnika u vezi obavljanja profesionalne 

djelatnosti. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem  članka 25. Statuta donese slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Specijalnom bolnicom za 

produženo liječenje Duga Resa i ovlašćuje se ravnateljica Jelica Magdić, dr. med. spec. 

na potpis ugovora. 

 
2. Jelici Magdić, dr. med. spec. i Biserki Hranilović, dr. med. spec. odobrava se 
dopunski rad u Povjerenstvu za kontrolu bolničkih infekcija Specijalne bolnice za 
produženo liječenje Duga Resa, sukladno članku 3. Pravilnika o mjerilima za davanje 
odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 
42/16.) u trajanju od jedne godine, kao članicama Povjerenstva za bolničke infekcije 
(poslovi koji nisu u djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije). 
 
3. Raspored poslova utvrdit će se sukladno potrebama Specijalne bolnice za produženo 
liječenje Duga Resa za održavanje sjednica Povjerenstva, izvan redovnog radnog 
vremena u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije. 

 

                 Točka 10. 
 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 
 
 

O  D  L  U  K  U 

 

Utvrđuje se potreba prijema  na stručno osposobljavanje za rad: 
 

 

1. Djelatnik kemijske, kemijsko inženjerske, prehrambeno tehnološke 

ili biotehnološke struke – završen diplomski sveučilišni studij ili 



integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-

tehnološkog/ biotehnološkog/ kemijskog/kemijsko-tehnološkog 

smjera 

 

2. Djelatnik biološke struke - diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

prediplomski i diplomski sveučilišni studij biološkog smjera 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Djelatnici navedenog profila zaposleni su u Službi zdravstvene ekologije, te se donosi 

odluka o potrebi prijema na stručno osposobljavanje za rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

razdoblje siječanj- prosinac 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

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

 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

 



                Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
 
 
Dostaviti: 
 

5. Odjel za gospodarske poslove 
6. Upravno vijeće – spis 
7. Pismohrana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije za 2017, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

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

 

 



 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

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

 
Dostaviti: 
 

1. Upravno vijeće – spis 
2. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

Manjak prihoda poslovanja (711.711, 00 kn )pokrit će se u potpunosti iz viška prihoda 

poslovanja prenesenih iz prethodnih godina,a koji su proizašli iz ostvarenih prihoda od 

obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti (765.257,00 kn). 

 

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

 



 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

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

 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Odjel za gospodarske poslove 
2. Upravno vijeće – spis 
3. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša ua 2017. 
i Plan aktivnosti za 2018., koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio 
arhivskog zapisnika. 
          ------------- 



 
 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

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

 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Upravno vijeće – spis 
2. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

 

3. Donosi se novi Cjenik dijela usluga Službe za zdravstvenu ekologiju, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 



4. Cjenik iz točke 1. Ove Odluke primjenjuje se danom donošenja. 

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

 
 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

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

 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Služba za zdravstvenu ekologiju 
2. Odjel za gospodarske poslove 
3. Upravno vijeće – spis 
4. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 30. siječanj 2018. 

 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 1. sjednici održanoj dana 30. 

siječanj 2018.  donosi slijedeću 

 

 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

 

1. Utvrđuje se pravo na naknadu članova Upravnog vijeća Zavoda za javno 

zdravstvo Karlovačke županije u visini utvrđenoj odlukom Ministra zdravstva 

Republike Hrvatske, po održanoj sjednici, a pravo na naknadu imaju  članovi 

Upravnog vijeća koji su nazočni sjednici.  

2. U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se samo 

jedna naknada  u tom mjesecu. 

3. Ova Odluka primjenjuje se danom donošenja. 



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

 
 

       PREDSJEDNIK 

       UPRAVNOG VIJEĆA 

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

 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Odjel za gospodarske poslove 
2. Upravno vijeće – spis 
3. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 381/1-18 
Karlovac, 6. veljače 2018. 
 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I K 
 
s 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 6. veljače 2018. elektronskim putem, s početkom u 13,00 sati. 
 
 
ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA KOJI SU SUDJELOVALI NA SJEDNICI: 
Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec., predsjednik; Ana Pešut, dipl. politolog, 
član; Sandro Vidoš, mag. educ. hist., član; Biserka Hranilović, dr. med. spec., član i 
Gordana Saftić, dipl. ing., član. 
 
ZAPISNIK VODILA: Vesna Gorić, mag.iur. 
 
Sjednica Upravnog vijeća održana je elektronskim putem, sukladno članku 7. 
Poslovnika o radu, kojim je propisano da sjednica Upravnog vijeća u iznimnim 
slučajevima (radi potrebe hitnog odlučivanja o nekom važnom pitanju i zbog 
spriječenost dolaska na sjednicu i sl.) može biti održana elektronskim putem - mailom.  
Sukladno navedenoj odredbi Poslovnika, svakom članu Upravnog vijeća mailom je 

dostavljen poziv za elektronsku sjednicu s dnevnim  redom i prijedlogom  odluke. 

 
 



    D N E V N I   R E D 
 
 
1.  Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 
 
 
  Točka 1. 
 

Nakon što je članovima Upravnog vijeća mailom dostavljen poziv za elektronsku 

sjednicu s dnevnim  redom i prijedlogom  odluke, svi članovi Upravnog vijeća mailom 

su se izjasnili “ZA” prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja jednog 

prvostupnika sanitarnog inženjerstva na DDD poslovima (mailovi članova Upravnog 

vijeća isprintani su i odloženi u arhivskoj dokumentaciju sjednice Upravnog vijeća).  

Gordana Saftić, dipl. ing. u mailu navodi: “Poštovana, suglasna sam za primanje u radni 

odnos dipl. Nikice Spudića, san.inž. i to na primanje od najmanje jedne godine kako je i 

predloženo u zahtjevu Voditeljice Službe epidemiologije. Predlažem da se u nadležno 

Ministarstvo proslijedi zahtjev na jednu godinu. Kako je zaposlenik Nikica Spudić već u 

našem Zavodu oko 5 godina, molim da se nađe trajno rješenje za primanje istog jer je 

dokazano stalnim produživanjem ugovora o radu postojanje potrebe za takvim kadrom. 

Ujedno milim da se preispita sistematizacija i predvidi  VSS sanitarnog inžinjerstva  na 

DDD poslovima kako je to uobičajeno u svim Zavodima RH.” 
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Nakon provednog postupka glasovanja, konstatira se da je Upravno vijeće temeljem 

članka 22. Statuta donijelo slijedeću 

 

     O  D  L  U  K  U 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva u 

Službi za epidemiologiju, jednog izvršitelja na određeno vrijeme do jedne godine, za rad 

na DDD poslovima. 

 

Obrazloženje 

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije obavlja poslove dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (nastavno: DDD mjere), temeljem Rješenja Ministra 

zdravstva, te je zbog potreba povećanog obima ovih poslova nužno primiti u radni 

odnos jednog djelatnika prvostupnika sanitarnog inženjerstva na određeno vrijeme.  

 

Ove poslove trenutno obavljaju dva djelatnika od kojih je jedan zaposlen na neodređeno 

vrijeme, a drugi na određeno vrijeme, kojem ugovor o radu ističe 1. ožujka 2018. 

 

Navedene poslove mogu obavljati samo djelatnici koji nisu ugovorni sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje. Prvostupnici sanitarnog inženjerstva zaposleni u 

drugim izvanugovornim djelatnostima ne mogu preuzeti i poslove DDD zbog njihovog 

velikog obima odnosno poslove nije moguće preraspodjeliti na druge već zaposlene 

prvostupnike sanitarnog inženjerstva. 



Zapošljavanje je neophodno za izvršenje ugovornih poslova preventivne deratizacije na 

područja Grada Karlovca i Karlovačke županije, za ugovorne subjekte – naručitelje s 

kojima imamo zaključene ugovore o obavljanju ovih poslova. Navedene poslove nije 

moguće obaviti samo s jednim provostupnikom sanitarnog inženjerstva. 

 
Odredbom članka 5. Pravnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke 
osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 
mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine”, broj 
35/07) propisano je kadrovski normativ koji treba ispunjavati nositelj odobrenja za 
obavljanje DDD poslova, koji uključuje  i  prvostupnika sanitarnog inženjerstva. 
 
Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu. 

 --------- 
 
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================================= 
 
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Z   A   P   I   S   N   I   K  
                                     s 2. sjednice Upravnog vijeća 
    Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,  



                        održane dana 6. veljača 2018. elektronskim putem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlovac,  veljača  2018. 
 

 

 
 
 
============================================================== 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

K A R L O V A C 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 381/1-18 
Karlovac, 6. veljače 2018. 
 
 
 
 
         P    O    Z    I    V 
za 2. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koja će 
se održati dana 6. veljače 2018. (UTORAK) s početkom u 13,00 sati, elektronskim 
putem. 
 

Zbog potrebe žurnosti u donošenju predloženih odluka, sjednica Upravnog vijeća 

predlaže se održati je elektronskim putem, sukladno članku 7. Poslovnika o radu, kojim 

je propisano da sjednica Upravnog vijeća u iznimnim slučajevima (radi potrebe hitnog 

odlučivanja o nekom važnom pitanju i zbog spriječenost dolaska na sjednicu i sl.) može 

biti održana elektronskim ili telefonskim putem, uz prethodnu dostavu materijala 

odnosno prijedloga odluke o kojoj se odlučuje faxom ili mailom.  



Sukladno navedenoj odredbi Poslovnika, svakom članu Upravnog vijeća mailom se 

dostavlja poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluke, s obrazloženjem.  

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
1.  Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 
 
 
Obrazloženje i prijedlog odluke: 
 
 
 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva u 

Službi za epidemiologiju, jednog izvršitelja na određeno vrijeme do jedne godine, za rad 

na DDD poslovima. 

 

Obrazloženje 

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije obavlja poslove dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (nastavno: DDD mjere), temeljem Rješenja Ministra 

zdravstva, te je zbog potreba povećanog obima ovih poslova nužno primiti u radni 

odnos jednog djelatnika prvostupnika sanitarnog inženjerstva na određeno vrijeme.  

 

Ove poslove trenutno obavljaju dva djelatnika od kojih je jedan zaposlen na neodređeno 

vrijeme, a drugi na određeno vrijeme, kojem ugovor o radu ističe 1. ožujka 2018. 

 

Navedene poslove mogu obavljati samo djelatnici koji nisu ugovorni sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje. Prvostupnici sanitarnog inženjerstva zaposleni u 

drugim izvanugovornim djelatnostima ne mogu preuzeti i poslove DDD zbog njihovog  
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velikog obima odnosno poslove nije moguće preraspodjeliti na druge već zaposlene 

prvostupnike sanitarnog inženjerstva. 

Zapošljavanje je neophodno za izvršenje ugovornih poslova preventivne deratizacije na 

područja Grada Karlovca i Karlovačke županije, za ugovorne subjekte – naručitelje s 

kojima imamo zaključene ugovore o obavljanju ovih poslova. Navedene poslove nije 

moguće obaviti samo s jednim provostupnikom sanitarnog inženjerstva. 

 
Odredbom članka 5. Pravnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke 
osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 
mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine”, broj 
35/07) propisano je kadrovski normativ koji treba ispunjavati nositelj odobrenja za 
obavljanje DDD poslova, koji uključuje  i  prvostupnika sanitarnog inženjerstva. 
 
Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu. 

 --------- 
 

                                                                                           PREDSJEDNIK 
                UPRAVNOG VIJEĆA 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02- 
Karlovac, 6. veljača 2018. 

 
 
Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Upravno 

vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 2. sjednici održanoj dana 6. 

veljača 2018.  donosi slijedeću 

 

 

               O  D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika/prvostupnice sanitarnog 

inženjerstva u Službi za epidemiologiju, jednog izvršitelja na određeno vrijeme do 

jedne godine, za rad na DDD poslovima. 

 
Obrazloženje 

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije (nastavno: DDD mjere), temeljem Rješenja Ministra zdravstva, te je zbog potreba 



povećanog obima ovih poslova nužno primiti u radni odnos jednog djelatnika prvostupnika 

sanitarnog inženjerstva na određeno vrijeme.  

 

Ove poslove trenutno obavljaju dva djelatnika od kojih je jedan zaposlen na neodređeno 

vrijeme, a drugi na određeno vrijeme, kojem ugovor o radu ističe 1. ožujka 2018. 

 

Navedene poslove mogu obavljati samo djelatnici koji nisu ugovorni sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje. Prvostupnici sanitarnog inženjerstva zaposleni u drugim 

izvanugovornim djelatnostima ne mogu preuzeti i poslove DDD zbog njihovog velikog obima 

odnosno poslove nije moguće preraspodjeliti na druge već zaposlene prvostupnike sanitarnog 

inženjerstva. 

 

Zapošljavanje je neophodno za izvršenje ugovorenih poslova preventivne deratizacije na 

područja Grada Karlovca i Karlovačke županije, za ugovorne subjekte – naručitelje s kojima 

imamo zaključene ugovore o obavljanju ovih poslova. Navedene poslove nije moguće izvršiti 

samo s jednim provostupnikom sanitarnog inženjerstva. 

 
Odredbom članka 5. Pravnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 
koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine”, broj 35/07) propisano je 
kadrovski normativ koji treba ispunjavati nositelj odobrenja za obavljanje DDD poslova, koji 
uključuje  i  prvostupnika sanitarnog inženjerstva. 
 

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu. 

 --------- 
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                UPRAVNOG VIJEĆA 
 

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

 

Dostaviti: 

1. Ministarstvo zdravstva 

2. Upravno vijeće – spis 

3. Pismohrana 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

K A R L O V A C 
V.Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 – 
Karlovac, 24. siječanj 2018. 
 
 
 
 
         P    O    Z    I    V 
 
za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 
županije koja će se održati dana 30. siječanj 2017. (UTORAK) s početkom u 15,15 
sati, u dvorani za sastanke, ul.dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
1.  Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije 
         Izvjestitelj: Vesna Gorić, mag.iur. 
  



2.  Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za javno 
zdravstvo Karlovačke županije 
      
3. Upoznavanje Upravog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća. 
     Izvjestitelj: Vesna Gorić, mag.iur. 
 

4. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 
razdoblje siječanj - prosinac 2017. 
    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
5. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017. 
    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 
 
6.  Izvješće o provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša ua 2017. i 
Plan aktivnosti za 2018. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

7. Izvješće o pripravnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2017. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

8. Donošenje Odluke o izmjeni dijela Cjenika Službe za zdravstvenu ekologiju 

    Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 

9. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća. 

     Izvjestitelj: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica  

 

10. Raznoliko. 
                                                                                     PREDSJEDNIK 
         UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. 
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O b r a z l o ž e nj e 
                                                                   Točka 1. 

 

Odredbom članka 22.Statuta utvrđeno je Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim 

se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana zakonom i Statutom. 

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća, kojim je reguliran postupak sazivanja i održavanja sjednica, postupak 

donošenja odluka, prava i dužnosti članova Upravnog vijeća, te druga pitanja važna za 

rad Upravnog vijeća. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 22.Statuta donese slijedeću 

 

          O  D  L  U  K  U 

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

  Točka  2. 

 

Odredbom članka 21.Statuta utvrđeno je da predsjednika Upravnog vijeća u slučaju 

duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika kojeg imenuje 

upravno vijeće između svojih članova . 



Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 21. Statuta donese slijedeću 

 

        O  D  L  U  K  U 

______________________ imenuje se za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 

Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. 

 

      Točka  3. 

          Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće upoznat će se sa odredbama 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta koje reguliraju djelokrug rada Upravnog vijeća, a 

u privitku poziva dostavlja se Izvod iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statut Zavoda. 

 

 

      Točka  4. 

Ravnateljica Zavoda podnijet će Upravnom vijeću Izvješće o poslovanju za razdoblje 

siječanj- prosinac 2017. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 

 

                                                               O  D  L  U  K  U 

Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 

razdoblje siječanj- prosinac 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

 

 

  Točka 5. 

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavlja se Izvješće o izvršenju 

Programa rada i razvoja za 2017. Odredbom članka 25. Statuta utvrđeno je da Upravno 

vijeće nadzire izvršenje programa rada i razvoja.  

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 

 

 O  D  L  U  K  U 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije za 2017, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 
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     Točka 6. 
 
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavlja se Izvješće o provedbi zaštite na 
radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u 2017.  i Plan aktivnosti za 2018. 
Odredbom članka 25. Statuta utvrđeno je da Upravno vijeće nadzire izvršenje programa 

rada i razvoja Zavoda.  

 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 

 

 O  D  L  U  K  U 
Usvaja se Izvješće o provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša ua 2017. 
i Plan aktivnosti za 2018., koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio 
arhivskog zapisnika. 
 

  Točka 7. 
 



Izvješće o pripravnostima za razdoblje listopad - prosinac 2017. dostavlja se članovima 
Upravnog vijeća u privitku poziva. Predlaže se Upravnom vijeću temeljem članka 25. 
Statuta donese slijedeću: 
 
                                                            O D L U K U 

Usvaja se Izvješće o pripravnostima za razdoblje srpanj - rujan 2017. 

 

   Točka 8. 

 
U privitku se dostavlja obrazloženje voditeljice Službe za zdravstvenu ekologiju 

za izmjenu dijela Cjenika Službe za zdravstvenu ekologiju koji se odnosi na ispitivanje 
pokazatelja u uzorcima vode za ljudsku potrošnju i bazenskim vodama, koji se nije 
mijenjao od 2011. godine.   
 
Predlaže se Upravnom vijeću temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 
 
   O  D  L  U  K  U 
 

5. Donosi se novi Cjenik dijela usluga Službe za zdravstvenu ekologiju, koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

6. Cjenik iz točke 1. Ove Odluke primjenjuje se danom donošenja. 
 
 

 Točka 9. 

Upravno vijeće u prethodnom mandatu donijelo je Odluku o isplati naknade nazočnim 

članovima Upravnog vijeća, po održanoj sjednici, na preporuku Karlovačke županije. 

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 25. Statuta donese slijedeću: 

 
           O  D  L  U  K  U 

4. Utvrđuje se pravo na naknadu članova 

Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u visini 

utvrđenoj odlukom Ministra zdravstva Republike Hrvatske, po održanoj 

sjednici, a pravo na naknadu imaju  članovi Upravnog vijeća koji su 

nazočni sjednici.  

5. U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se 

samo jedna naknada  u tom mjesecu. 

6. Ova Odluka primjenjuje se danom donošenja. 

 
 
 


