
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02-1029/2-20 

Karlovac, 27. srpanj 2020. 

 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 33. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

27. srpanj 2020., s početkom u 15,15 sati u sali za sastanke, I kat,  dr. Vladka Mačeka 48, 

Karlovac. 

 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo  

    Karlovačke županije. 

 

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

    razdoblje siječanj – lipanj 2020.  

 

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja. 

 

4. Izvješće Službe zdravstvene ekologije o stavljanju u funkciju plinskog kromatografa. 

 

5. Odluka o dopuni cjenika usluga Službe za zdravstvenu ekologiju. 

 

6. Izvješće o pripravnostima za razdoblje siječanj – lipanj 2020. 

 

7. Različito. 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

 

Odluke: 

 

                                                                 Točka 1. 

 

Usvaja se zapisnik sa 32. 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 - lipanj 2020. 

 

 



     Točka  3. 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

1. Doktora medicine specijaliste epidemiologa ili doktora medicine u Službi za 

epidemiologiju, dva izvršitelja na određeno vrijeme (jedan izvršitelj radi zamjene 

doktorice medicine specijaliste epidemiologa koja se nalazi na rodiljnom dopustu, a 

drugi izvršitelj na određeno vrijeme od mjesec dana (povećanje obima poslova). 

 

2. Voditelja laboratorija za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i 

bazenske vode u Službi zdravstvene ekologije, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme 

(diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-

tehnološkog/ biotehnološkog/ nutricionističkog/ biološkog ili kemijskog smjera ili diplomski sveučilišni 

studij/diplomski specijalistički studij sanitarnog inženjerstva). 
 

3. Prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme, jedan izvršitelj u Službi 

školske medicine, radi zamjene djelatnice koja se nalazi na rodiljnom dopustu. 

 

4. Prvostupnice/prvostupnika med. lab. dijagnostike ili zdravstveno laboratorijskog 

tehničara, na određeno vrijeme od jedne godine, jedan izvršitelj u Službi 

mikrobiologije i parazitologije, radi povećanja obima poslova (uvođenja nove pretrage 

– dijagnostike na bolest COVID 19). 

 

 

 Točka  4. 

 

Izvješće Službe zdravstvene ekologije o stavljanju u funkciju plinskog kromatografa 

članovima Upravnog vijeća dostavljeno je članovima Upravnog vijeća u privitku poziva, te je 

Upravno vijeće razmotrilo navedeno izvješće.  
 

 

 Točka  5. 

 

Dopunjuje se Cjenik usluga Službe za zdravstvenu ekologiju novog pokazatelja koji se analizira u 

uzorcima bazenskih voda kako slijedi: 

 

                          VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU; BAZENSKE VODE 

POKAZATELJI CIJENA U KUNAMA 

redoks potencijal 15,00 

           Na cijenu se obračunava PDV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 Točka  6. 

 

Izvješće o pripravnostima za razdoblje siječanj – lipanj 2020. Službe za epidemiologiju 

dostavljeno je članovima Upravnog vijeća na sjednici, te je Upravno vijeće isto prihvatilo. 

 

 

 



 

 Točka  7. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

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

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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