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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02–2483/2-19 

Karlovac, 23. prosinac 2019. 

 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 26. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane 

dana 23. prosinac 2019., s početkom u 8,00 sati u uredu ravnateljice, II kat,  dr. Vladka 

Mačeka 48, Karlovac. 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo  

    Karlovačke županije. 

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

    siječanj – studeni 2019.  

3. Donošenje 4.-tog Rebalansa Financijskog plana za 2019. 

4. Donošenje Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. 
5. Donošenje Programa rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  
    za 2020. 

6. Odluka o ovlaštenju ravnateljice za zaključenje ugovora sa HZZO za 2020. i    

    realizaciju Plana nabave za 2020. 
7. Donošenje Plana specijalizacija za 2020. 

8. Donošenje Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova Zavoda za javno  

    zdravstvo Karlovačke županije. 

9. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja. 

10.Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  

     imenovanja povjerljive osobe. 

11.Odobrenje zaključenja Ugovora o poslovnoj suradnji sa Specijalnom bolnicom  

     za produženo liječenje Duga Resa i odobrenje dopunskog rada.  

12.Različito. 

 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

Odluke: 

 

                                                                 Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 25.  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 - studeni 2019. 
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 Točka  3. 

Donosi se 4.-ti Rebalans Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 

za 2019. 

 

        Točka  4. 

1. Donosi se Statut Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

2. Statut iz toč. 1. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku 

Karlovačke županije. 

3. Stupanjem na snagu Statuta iz toč. 1. ove Odluke stavlja se izvan snage Statut 

Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije br. 02- 2106/14 od 25. rujan 2014. 

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

 

 Točka  5. 

Donosi se Program rada i razvoja  Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2020. 

 

 

 Točka  6. 

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 2020., 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 2020. sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

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

ugovora o javnoj nabavi).  

 

 Točka  7. 

Donosi se Plan specijalizacija za 2020., kako slijedi: 

1. Jedna specijalizacija iz epidemiologije 

Mrežom javne zdravstvene službe (NN br. 101/2012) u djelatnosti epidemiologije predviđena 

su 3 tima. Jedan specijalist epidemolog ispunjava uvjete za punu starosnu mirovinu za 2 

godine. Specijalizacija je bila odobrena od strane Ministarstva zdravstva u 2019., ali nije 

realizirana. 

2. Jedna specijalzacija iz psihijatrije 

Mrežom javne zdravstvene službe (NN br. 101/2012) u djelatnosti za zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti kao potreban broj timova utvrđen je 

jedan tim za područje Karlovačke županije.  Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 

zapošljava specijalistu psihijatra u timu javnog zdravstva, koja ispunjava uvjete za punu 

starosnu mirovinu za 3 godine, čime će djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje ovisnosti ostati bez specijaliste psihijatra za područje cijele 

Karlovačke županije.  
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Zbog potrebe zanavljanja specijalističkog kadra i popunjavanja Mreže, nužno je u 2020. 

realizirati navedene specijalizacije. 

 

 Točka  8. 

Donosi se Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, koji se nalazi u privitku ove 

Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.  

 

 Točka  9. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja 

- stručnjaka zaštite na radu VŠS, jednog izvršitelja sa pola radnog vremena, na 

određeno vrijeme od jedne godine. 

 

 Točka  10. 

Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  imenovanja 

povjerljive osobe Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji se nalazi u privitku  

ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 

 

 Točka  11. 

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  12. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

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

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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