
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. 
 
 
 
    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. 
 
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje za 2018. 
 
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta. 
 
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja radnika. 
 
6. Donošenje Odluke o cijenama usluga u DDD djelatosti. 
 
7. Različito. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 
 
 
Odluke: 
 
 

Točka  1. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
Odgađa se donošenje odluke o predloženom prijedlogu Pravilniku o dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. 
 
 

Točka 5. 
 

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. 
 
 

Točka 6. 
 

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 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. 

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

                           PREDSJEDNIK  

                         UPRAVNOG VIJEĆA  

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

 
 


