
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02-676/2-20 

Karlovac, 22. svibanj 2020. 

 

 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 30. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane 

dana 22. svibanj 2020., s početkom u 15,15 sati u sali za sastanke, I kat,  dr. Vladka 

Mačeka 48, Karlovac. 

 

NAZOČNI: prim. dr. 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 

Željka Gračan, bacc. sanit. ing., član. 

 

NENAZOČNI: Nema. 

 

OSTALI NAZOČNI: Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica 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 30. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo  

    Karlovačke županije. 

 

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

    siječanj – travanj 2020.  

 

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja. 

 

4. Razmatranje zamolbe Hrvatske gorske služba spašavanja Stanica Karlovac za korištenje  

    jednog garažnog mjesta. 

 

5. Različito. 

 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

                                                               Točka 1. 

 

Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je članovima Upravnog vijeća u privitku 

poziva, te Upravno vijeće temeljem članka 22. Poslovnika o radu donosi sljedeću 
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                   O D L U K U 

Usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije, bez primjedbi. 

 

 Točka  2. 

Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – travanj 2020. dostavljeno je članovima 

Upravnog vijeća u privitku, a obrazloženje je dala ravnateljica Zavoda. Poslovanje je, na 

žalost, negativno i manjak prihoda iznosi 508.391,00 kn. Na ovaj gubitak utječe pad prihoda 

od ostalih korisnika, tj. prihoda sa tržišta koji su za 325 tisuća kuna manji u odnosu na isto 

razdoblje prethodne godine. Ovo je posljedica zatvaranja i prestanka rada ugostiteljskih i 

ostalih objekata za vrijeme obustave izazvane  epidememijom bolesti COVID 19. Materijalni 

rashodi su nam čak nešto manji nego prošle godine, ali su izdaci za zaposlene veći zbog 

porasta vrijednosti boda za isplatu plaća zaposlenih. 

Vesna Gorić, mag. iur. ističe da je u troškovima za zaposlene i iznos od 100 tisuća kuna 

isplaćenih za otpremninu radnici  u računovodstvu, koji iznos nam je refundirala Karlovačka 

županija naredni mjesec, tako da taj prihod nije u ovom izvješću. 

 

Članovi Upravnog vijeća nisu imali upita, prijedloga ili primjedbi, te Upravno vijeće 

temeljem čl. 22. Statuta donosi slijedeću 

 

                     O D L U K U 

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

siječanj – travanj 2020. 

 

 Točka  3. 

Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnteljica izvjestila je Upravno vijeće o potrebi zapošljavanja 

psihologa, umjesto djelatnika koji prestaje s radom u Zavodu za javno zdravstvu Karlovačke 

županije, a ugovorni je u timu zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i 

izvanbolničkog liječenja ovisnosti. 

 

Upravno vijeće da temeljem čl. 22. Statuta donosi slijedeću 

 

O D  L  U  K  U 

 

Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije: 

 

-  psihologa, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, umjesto djelatnika koji prestaje s 

radom u Zavodu za javno zdravstvu Karlovačke županije, a ugovorni je u timu zdravstvene 

zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Psiholog zaposlen u Zavodu za javno zdravstvu Karlovačke županije na neodređeno vrijeme u 

timu zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 

prestaje s radom zaključno da danom 31. svibanj 2020. Psiholog je ugovorni djelatnik sa 

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u sastavu tima zdravstvene zaštite mentalnog 

zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. 
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Obim poslova iz ove djelatnosti na području Karlovačke županije je iznimno velik te postoji 

potreba za zapošljavanjem psihologa u ovom timu, umjesto psihologa koji prestaje s radom,  a 

također je obveza, sukladno zaključenom ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

osiguranje, zaposliti psihologa na upražnjeno radno mjesto. 

Sukladno navedenom donosi se odluka kao u dispozitivu. 

 
 

 Točka  4. 

 

U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljena je zamolba Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanica Karlovac za korištenje jednog garažnog mjesta u garaži Zavoda.  

Ravnateljica Zavoda ističe da dugi niz godina surađujemo sa HGSS-Stanica Karlovac, pa tako 

i na izvršenju ugovora sa Hrvatskim vodama, gdje nam je HGSS-Stanica Karlovac izvršava 

uslugu osiguranja čamca s certicifiranim vozačem čamca (usluga kod uzorkovanja vode na 

jezeru). Ta usluga, prema njihovoj ponudi iznosi 500,00 kn po jednom uzorkovanju. Sada 

cijenu mijenjaju na 1.500,00 kn, a zadržavanje iste cijene uvjetuje se davanjem garažnog 

prostora na korištenje, što nije u redu. Mi cijenu prema Hrvatskim vodama ne možemo 

mijenjati jer je ona nepromjenjiva za cijelo vrijeme važenja ugovora.  

 

Željka Gračin, bacc. sanit. ing. ističe kako je usluga koju pruža HGSS-Stanica Karlovac vrlo 

važna za Službu zdravstvene ekologije. Ako te usluge ne bi izvršavala HGSS-Stanica 

Karlovac, došlo bi u pitanje obavljanje djelatnosti jer nemamo drugu alternativu. 

  

Na upit Biserke Hranilovć, dr. med. spec. da li je HGSS-Stanica Karlovac potpisala ugovor u 

vezi izvršenja usluge, Vesna Gorić, mag. iur. ističe da je HGSS-Stanica Karlovac dala ponudu 

za izvršenje usluge za trogodišnje razdoblje, te izjavu kojom se obvezuju na izvršenje usluge, 

a mi svake godine dostavljamo narudžbenicu. Kontaktirala je s njihovim pravnikom, koji je 

također utvrdio kako je obveza preuzeta cijelo vrijeme trajanja ugovora. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća prim. dr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. spec. iznosi mišljenje 

kako bi međusobne odnose trebalo regulirati ugovorom, te bi tada međusobna prava i obveze 

bili jasni. Predlaže prije odlučivanja o zamolbi zatražiti mišljenje o tehničkim uvjetima 

smještaja od stručnjaka zaštite na radu. 

 

Nakon provedene rasporave, Upravno vijeće da temeljem čl. 22. Statuta donosi slijedeći 

 

                                                                 Z a k lj u č  a k 

 

Zamolba HGSS-Stanica Karlovac za privremeno korištenje garažnog prostora u garaži 

Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije odgađa se za narednu sjednicu Upravnog 

vijeća, uz pribavljanje mišljenje stručnjaka zaštite na radu o tehničkim mogućnostima 

smještaja čamca u garaži.  

 

 Točka  5. 

Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je zamolbu za odobrenje prekovremenog rada 

izvršenog u mjesecu ožujku i travnju 2020., zbog potrebe stalne dostupnosti u obnašanju 

dužnosti ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije (i izvan redovnog radnog 

vu situaciji proglašene epidemije bolesti COVID 19, te obnašanja neodgodivih dužnosti kao  
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što su: sudjelovanje u radu Kriznog stožera Karlovačke županije (subotom, nedjeljom), 

organizacija rada Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i provedba organizacije 

poslova protuepidemijskih DDD mjera, Osim navedenih poslova obnašala sam i poslove 

liječnika specijaliste mikrobiologa za vrijeme izbivanja s rada specijaliste mikrobiologa (koja 

je jedini specijalist u Službi mikrobiologije i parazitologije), također u prekovremenom radu. 

I nadalje postoji potreba za prekovremenim radom na poslovima specijaliste mikrobiologa u 

Službi za mikrobiologiju i parazitologiju, radi popunjavanja drugog mikrobiološkog tima 

ugovornog sa HZZO. 

Nakon pročitane zamolbe otvorena je rasprava. 

 

Biserka Hranilović, dr. med. spec. ističe kako je ravnatelj jedne zdravstvene ustanove 

razrješen  dužnosti zbog toga što je imao pripravnosti i postavlja pitanje može li ravnatelj 

imati prekovremeni rad zbog poslova ravnatelja. Također navodi da je tijekom mjeseca ožujka 

i travnja nije bilo povećanog obima poslova mikrobiologije, a i zahtjev za prekovremenim 

radom u narednom razdoblju koje ravnateljica traži za poslove mikrobiologa smatra da nije 

opravdan. Ima i drugih zaposlenika Zavoda koji rade nekoliko poslova i mijenjaju odsutne 

zaposlene i nisu dodatno plaćeni i kod odlučivanja o zamolbi ostati će suzdržana jer  ne bi bilo 

odgovorno i moralno podržati zahtjev.  

 

Vesna Gorić, mag. iur. ističe kako se na ravnatelja primjenjuju propisi koji vrijede i za ostale 

zaposlenike (zakon o radu, kolektivni ugovori..), jer ravnatelj nema menadžerski ugovor već 

ugovor o radu odnosno aneks ugovora o radu za obnašanje dužnosti ravnatelja. Zakon o radu 

propisuje da se prekovremeni rad obavlja u slučaju prijeke potrebe, povećanja opsega 

poslova, više sile  i sl., te usporedba sa pripravnosti nije prikladna.   

 

Predsjednik Upravnog vijeća ističe kako su u rad Kriznog stožera tijekom epidemije izazvane 

bolesti COVID 19 bili uključeni i druge osobe koji su također radili izvan redovnog radnog 

vremena, koji rad nije posebno plaćen. Predlaže da Stručno vijeće raspravi o tome treba li 

prekovremeni rad u Službi mikrobiologije i parazitologije obzirom da je zaposlen samo jedan 

mikrobiolog, a ugovaramo dva tima.  

Nakn provedene rasprave Upravno vijeće donosi slijedeći  

 

 Z a k lj u č a k 

Odgađa se razmatranje zamolbe za prekovremeni rad te se upućuje ravnateljica zatražiti 

stručno mišljenje Stručnog vijeća Zavoda za javno zdravstvu Karlovačke županije o potrebi 

uvođenja prekovremenog rada u Službi mikrobiologije i parazitologije. 

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

Po iscrpljenom dnevnom redu predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16,25 sati. 

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

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

                                              Prim. dr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med. 
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  

KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Z   A   P   I   S   N   I   K  

                                         s 31. sjednice Upravnog vijeća 

        Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,  

                     održane dana 22. svibanj 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karlovac, svibanj 2020. 
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