
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02-1255/2-20 

Karlovac, 28. rujan  2020. 

 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 36. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

28. rujan 2020., u dvorani za sastanke, I kat, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48. 

 

    D N E V N I   R E D 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 33., 34. i 35. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno   

    zdravstvo Karlovačke županije. 

 

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

    razdoblje siječanj – kolovoz 2020.  

 

3. Donošenje IV – tog Rebalansa Financijskog Plana  Zavoda za javno zdravstvo  

    Karlovačke županije za  2020. i projekcije za  2021.- 2023. 

 

4. Odluka o razrješenju ravnateljice radi isteka mandata. 

 

5. Odluka o imenovanju ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, na  

    mandat od 4 godine. 

 

6. Odluka o zamjeniku i pomoćniku ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke    

    županije 

 

7. Donošenje Plana specijalizacija za 2020. godinu. 

 

8. Odluka o cijeni testa na bolest COVID-19, na osobni zahtjev. 

 

9. Utvrđivanja potrebe zapošljavanja. 

 

10. Upućivanje zamolbe Karlovačkoj županiju za suglasnost za nabavu kitova za molekularnu 

dijagnostiku za testiranje na bolest COVID-19 i ovlaštenje ravnatelju za provedbu postupka 

Javne nabave. 

 

11. Različito. 

 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

 

 



Odluke: 

 

                                                                  Točka 1. 

 

Usvajaju se zapisnici sa 33., 34. i 35.  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 - kolovoz 2020. 

 

 Točka  3. 

 

Usvaja se IV -ti Rebalansa Financijskog Plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije za 2020. i projekcije za  2021.- 2023. 

 

 

 Točka  4. 

 

Jelica Magdić, dr. med. spec. razrješuje se dužnost ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije zaključno sa danom 30. rujan 2020., radi isteka mandata na koji je 

imenovana. 

 

 Točka  5. 

 

Branko Zoretić, mag. oec. imenuje se za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije, na mandat od 4 godine. 
      -------- 

Jelica Magdić, dr. med. spec. imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Zavoda za javno 

zdravstvo Karlovačke županije, počev od 1. listopad 2020., do stupanja na rad ravnatelja 

imenovanog temeljem raspisanog natječaja, na mandat od 4 godine. 

 
 

 Točka  6. 

 

1. Vesna Gorić, mag. iur., imenuje se vršiteljicom dužnosti zamjenice ravnateljice Zavoda za 

javno zdravstvo Karlovačke županije, počev od 1. listopad 2020., do stupanja na rad 

zamjenika ravnatelja koji će biti imenovan temeljem prijedloga novoimenovanog ravnatelja. 

 

2. Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr. imenuje se vršiteljicom dužnosti pomoćnice za 

kvalitetu, počev od 1. listopad 2020., do stupanja na rad pomoćnika za kvalitetu koji će biti 

imenovan temeljem prijedloga novoimenovanog ravnatelja. 
 
 

 Točka  7. 

 

Donosi se Plan specijalizacija za 2020., kako slijedi: 

 



1. Dvije specijalizacije iz epidemiologije 

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

su 3 tima, a u djelatnosti javnog zdravstvu 1 tim, a u svakom timu je specijalist epidemiolog. 

Jedan specijalist epidemolog ispunjava uvjete za punu starosnu mirovinu 2021. godine, a 

drugi 2025. godine. Specijalizacija koja je bila odobrena od strane Ministarstva zdravstva u 

2019., ali nije realizirana, te je potrebno u 2020. uputiti na specijalizaciju dva doktora 

medicine 

 

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 mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog 

liječnja ovisnosti, koji ispunjava uvjete za punu starosnu mirovinu 2022. godine, čime će 

djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ostati 

bez specijaliste psihijatra za područje cijele Karlovačke županije.  

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

realizirati navedenu specijalizaciju. 
 

 

 Točka  8. 

 

Utvrđuje se cijena usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju - dijagnostika na bolest 

COVID 19 u slučaju izvršenja usluge na osobni zahtjev: 
 

SARS-CoV2 RT-PCR – 3 

ciljne sekvence 

Testiranje na COVID-19 (RT-PCR), tri sekvence. 

Uključuje trošak reagensa za izolaciju, amplifikaciju i 

detekciju nukleinske kiseline/gena virusa. 

 

    700,00 kn 

  

Na cijenu se ne obračunava PDV. 

 

 Točka  9. 

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnice/prvostupnika med. lab. dijagnostike ili 

zdravstveno laboratorijskog tehničara/tehničarke, na određeno vrijeme do jedne godine, jedan 

izvršitelj u Službi mikrobiologije i parazitologije, radi povećanja obima poslova (uvođenja 

nove pretrage – dijagnostike na bolest COVID 19). 

 

 
 

 Točka  10. 

 

1. Upućuje se zamolba Karlovačkoj županiji za suglasnost za nabavu testova za 

molekularnu dijagnostiku za testiranje na bolest COVID-19, u vrijednosti od: 

- 600.000,000 kn bez PDV odnosno 750,000 kn s PDV, za 2020. 

- 1.500.000,000 kn bez PDV odnosno 1.870,000 kn s PDV, za siječanj – lipanj 2021. 

2. Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda za javno zdravstvu Karlovačke županije na provedbu 

postupka na javne nabave za nabavu testova za molekularnu dijagnostiku za testiranje 

na bolest COVID-19, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (imenovanje ovlaštenih 



predstavnika naručitelja, donošenje odluke o odabiru i zaključenje ugovora o javnoj 

nabavi). 
 

 

 Točka  11. 

 

Ravnateljica Jelica Magdić, dr med. spec. izvješćuje o planiranom početku radova na 

unutarnjem uređenju objekta mikrobiologije i parazitologije – 5- ta faza, koji se u najvećem 

dijelu financiraju iz decentraliziranih sredstava.      ------------- 

 

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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