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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE  

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02 – 1647/1-20 

Karlovac, 1. prosinac 2020. 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

s 40. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

1. prosinac 2020., elektronskim putem. 

 

 

    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno   

    zdravstvo Karlovačke županije. 

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

     siječanj - listopad 2020. 

3. Odobrenje nabave robe za 2021:  Dijagnostičkih sredstava i  testova za dijagnostiku na  

    COVID 19,  upućivanje zamolbe Karlovačkoj županiju za suglasnost za nabavu i  

     ovlaštenje ravnatelju  za provedbu postupka Javne nabave. 

4.  Utvrdjivanje potrebe zapošljavanja. 

5.  Donošenje odluke o visini naknade članovima Upravnog vijeća. 

6. Odobrenje prekovremenog rada. 

7. Odluka o isplati božićnice radnicima Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  

    za 2020. 

8. Različito. 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

Odluke: 

                                                                 Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 39. 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 - listopad 2020. 

 

 Točka  3. 

 

1. Odobrava se nabava robe za 2021:   

a)  Dijagnostičkih sredstava za potrebe mikrobiološkog i ekološkog laboratorija u 

vrijednosti od 550.000,00 kn bez PDV-a 

b)   Pribora i potrošnog materijala za aparat Miracle AUTOXT, u vrijednosti od  

650.000,00 kn bez PDV-a 

c)   Testova za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR detekciju Sars-CoV-2, u vrijednosti  

      od 4.200.000,00 kn bez PDV-a 
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2. Upućuje se zamolba Karlovačkoj županiji za suglasnost za nabavu predmeta nabave iz 

toč. 1. ove Odluke. 

 

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

postupka na javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (imenovanje ovlaštenih 

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

nabavi). 

 

 Točka  4. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

1. Zdravstveni djelatnik na uzimanju uzoraka i unosu podataka u Službi za 

mikrobiologiju i parazitologiju, na određeno vrijeme do 1 godine zbog povećanja 

obima poslova, 2 izvršitelja nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno 

2. Pripravnika - voditelja laboratorija instrumentalne analitike - diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-

tehnološkog/biotehnološkog/kemijskog/kemijsko – tehnološkog smjera, diplomski 

sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij sanitarnog inženjerstva, u 

Službi zdravstvene ekologije, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine 

3. Čistačice u Službi mikrobiologije i parazitologije - na neodređeno vrijeme, na 

upražnjeno radno mjesto umjesto radnice koja prestaje s radom. 

 

 Točka 5. 

Prihvaća se uputa Karlovačke županije  od 27. studeni 2020. o određivanju visine naknade za 

predsjednika/člana Upravnog vijeća, na način da se naknada isplaćuje bez umanjenja,  s 

primjenom na obračun naknade za mjesec studeni 2020. pa nadalje. 

 

 

 Točka 6. 

Odobrava se Branku Zoretić, mag. oec. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije prekovremeni rad izvršen u mjesecu studenom 2020. u trajanju od  9 sati. 

 

 

 Točka 7. 

Prihvaća se uputa Karlovačke županije  od 26. studeni 2020. o visini godišnje nagrade za 

Božićne blagdane i odobrava se isplata radnicima Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije godišnje nagrade za Božićne blagdane u iznosu od 2.000,00 kn neto po radniku. 

 

 

 Točka  8. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

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

                 PREDSJEDNIK  

                           UPRAVNOG VIJEĆA  

 

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