
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02 –7987/2-18 

Karlovac, 16. listopad 2018. 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

 

s 11. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

16. listopad 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 10 . sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  

    zdravstvo Karlovačke županije. 

 

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

   siječanj - rujan 2018. 

 

3. Rebalans Financijskog Plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za     

    2018. 

 

4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova 

 

5. Odluka o potrebi zapošljavanja i prijema na stručno osposobljavanje za rad. 
 

6. Raznoliko. 
 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

 

Odluke: 

 

                                                               Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije, bez primjedbi. 

 

                Točka 2. 

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

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

zapisnika. 

 

 

 

 

 

 



     Točka 3. 

Donosi se Prijedlog Rebalansa Financijskog Plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije za 2018., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

 

     Točka 4. 

Donosi se Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova Zavoda 

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

arhivskog zapisnika.      

 

 

Točka 5. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

- magistre/magistra ekonomije, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, na 

upražnjeno radno mjesto djelatnice koja je prestala s radom u Zavodu za javno 

zdravstvo Karlovačke županije. 

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

- utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad stručnog 

računovodstvenog referenta – salda conti kupaca, SSS, jednog izvršitelja u Odjelu 

za gospodarske poslove 

 

 

     Točka 6. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

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

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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