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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02 –7855/2-18 

Karlovac, 25. rujan 2018. 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

 

s 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

25. rujan 2018., s početkom u 15,15 sati u uredu ravnateljice, II kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 

48, Karlovac. 

 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. i 9 . sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  

    zdravstvo Karlovačke županije. 

 

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

   siječanj - kolovoz 2018. 

 

3. Financijski Plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za razdoblje    

   2019. – 2021. 

 

4. Odluka o preseljenju ordinacije Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje ovisnosti. 
 

5. Odluka o potrebi zapošljavanja. 
 

6. Utvrđivanje cijena DDD usluga. 

 

7. Imenovanje Etičkog povjerenstva Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. 

 

8. Izvješće o pripravnostima za razdoblje travanj – lipanj 2018. 
 

9. Raznoliko 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

 

Odluke: 

 

 

                                                               Točka 1. 

Usvajaju se zapisnici sa 8. i 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije, bez primjedbi. 
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                Točka 2. 

 

O  D  L  U  K  U 

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

siječanj – kolovoz 2018., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 

zapisnika. 

 

     Točka 3. 

Donosi se Financijski Plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za razdoblje 2019. 

– 2021., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

     Točka 4. 

 

1. Ordinacija za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, koja se nalazi u Ogulinu, B. Frankopana 13 preseljava na adresu u Ogulinu, 

B.Frankopana 14 (prostor Doma zdravlja Ogulin kojeg Zavod za javno zdravstvo 

koristi temeljem Ugovora br. 01-282/1 od 22. ožujka 1995. zaključenog sa Domom 

zdravlja Ogulin), u suprotnu smjenu ordinacije za školske i adolescentne medicine. 

 

2. Ova Odluka upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravstva. 

 

 

     Točka 5. 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

1. Prvostupnika/prvostupnice sestrinstva, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme u 

timu javnog zdravstva u Službi za epidemiologiju, na upražnjeno radno mjesto 

djelatnice koja odlazi u mirovinu. 

 

2. Laboratorijskog tehničara/tehničarke ili prvostupnika/prvostupnice medicinsko 

laboratorijske dijagnostike, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme u Službi 

mikrobiologije i parazitologije na radno mjesto djelatnice koja odlazi u mirovinu. 

 

     Točka 6. 

 

Donosi se Izmjena cjenika DDD usluga, koja se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 

arhivskog zapisnika. 

  

 

     Točka 7. 

        1. Imenuje se Etičko povjerenstvo Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 

na mandat od 4 godine, u sastavu: 

1. Renata Hlaj, dr. med. spec., predsjednica 

2. Marko Kraljević, dr. med. spec., član 

3. Matija Tomašić, prvostupnik sanitarnog inženjerstva, član 

4. Vesna Gorić, mag. iur., član 

5. Marica Plavetić, stručna prvostupnica sestrinstva,  član 
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za zamjenike imenuju se: 

1. Tamara Marković, dr. med., zamjenik  predsjednika 

2. Dragica Borčić Radošević, dr. med. spec., zamjenik člana 

3. Mario Repić, laboratorijski tehničar, zamjenik člana 

4. Berislav Vlašić, spec. zaštite na radu, zamjenik člana 

5. Vesna Marković, prvostupnica sanitarnog inženjerstva, zamjenik člana 

 

 

2.  Djelokrug rada Etičkog povjerenstva utvrđen je čl. 69. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti: 

 – prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti 

zdravstvene ustanove, 

– odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi, 

– nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-

nastavne svrhe, 
– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove. 

 

      3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

     Točka 8. 

 

Usvajaju se Izvješća Službe za epidemiologiju i Službe za zdravstvenu ekologiju o 

pripravnostima u razdoblju travanj – lipanj 2018. 

 

     Točka 9. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

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

 

                   PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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