
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KARLOVAC 
Dr. Vladka Mačeka 48 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 02 –2347/2-17 
Karlovac,  23. listopad 2017. 
 
 
 
    Z   A  P  I  S  N  I  K 
 
s 48. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
održane dana 23. listopad 2017., s početkom u 8,30 sati u dvorani za sastanke, I 
kat,  ul. dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. 
 
 
 
 
    D N E V N I   R E D 
 
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  
    zdravstvo Karlovačke županije. 
 
2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2017. 
 
3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja. 
 
4. Donošenje odluke o produženju radnog odnosa Ivanki Vidaković, dr. med. spec. 
 
5. Izvješće o pripravnostima za razdoblje srpanj - rujan 2017. 
 
6. Raznoliko. 
 
 
Predloženi dnevni red je usvojen. 

 
Odluke: 
 
                                                            Točka 1. 
Usvajaju se zapisnici sa 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Karlovačke županije, bez primjedbi. 
 
 
                Točka 2. 
Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2017., koje se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 
 
 
          Točka 3. 
Utvrđuje se potreba zapošljavanja prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva u 
Službi za epidemiologiju, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, za rad na DDD 
poslovima. 
 
 O  D  L  U  K  U 

Utvrđuje se potreba prijema na stručno osposobljavanje za rad:  
1. Prvostupnik prehrambene tehnologije u Službi za zdravstvenu ekologiju, jedan         

izvršitelj – završen preddiplomski sveučilišni studij prehrambenog smjera ili    
preddiplomski stručni studij prehrambenog smjera 



  2.   Djelatnik prehrambeno tehnološke ili biotehnološke struke u Službi za zdravstvenu  
        ekologiju, jedan izvršitelj - završen diplomski sveučilišni studij ili intergrirani  
        preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-tehnološkog ili  
        biotehnološkog smjera. 
  3.   Magistar ekonomije, jedan izvršitelj 

 
 
 
          Točka 4. 
1. Odobrava se  I.V., dr. med. spec. školske medicine produženje radnog odnosa nakon 
navršenih 65 godina života, do 31. srpnja 2018., zbog osiguranja kontinuiteta u pružanju 
zdravstvene zaštite u ordinaciji školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 
županije, na lokaciji u Ogulinu, B. Frankopana 14. 
2. Ova Odluka Upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravstva, a stupa na snagu i 
primjenjuje se danom dobivanja suglasnosti. 
 
          Točka 5. 
Usvaja se Izvješće o pripravnostima za razdoblje srpanj - rujan 2017. 
 
 
          Točka 6. 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
                    --------------- 
 

 

                           PREDSJEDNIK  
                         UPRAVNOG VIJEĆA  
      
             Prim. Željko Štajcer, dr. med. spec. 

 


