
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 02 –1251/1-18 

Karlovac, 15. svibanj 2018. 

 

 

 

    Z   A  P  I  S  N  I  K 

 

s 6. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, održane dana 

15. svibanj 2018., s početkom u 15,15 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 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno  

    zdravstvo Karlovačke županije. 

 

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

    razdoblje siječanj – travanj 2018. 

 

3. Donošenje Odluke o produženju radnog odnosa. 

 

4. Donošenje općih akata u postupku usklađenja sa Uredbom o zaštiti podataka (GDPR): 

a) Pravilnika o zaštiti podataka 

b) Pravilnika o o korištenju službenih računala i elektroničke pošte na radnom mjestu 

c) Pravilnika o korištenju službenih mobitela 

d) Pravilnika o nadzoru, uvjetima i korištenju GPS sustava u službenim vozilima. 

 

 
5. Različito. 

 

Predloženi dnevni red je usvojen. 

 

 

Odluke:  

 

                                                          Točka 1. 

Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije, bez primjedbi. 

 

                Točka 2. 

 

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – travanj 2018., koje se nalazi u privitku 

ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

 

 



 Točka 3. 

 

Odobrava se xx, dr. med. spec.  produženje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života, 

do 30. rujna 2019. zbog osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite u ordinaciji 

školske medicine na lokaciji u Karlovca, dr. Vladka Mačeka 48. 

Ova Odluka upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravstva, a stupa na snagu i primjenjuje 

se danom dobivanja suglasnosti. 

 

 

 Točka 4. 

 

Donose se opći akti Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije: 

a) Pravilnik o zaštiti podataka 

b) Pravilnik o o korištenju službenih računala i elektroničke pošte na radnom mjestu 

c) Pravilnik o korištenju službenih mobitela 

d) o nadzoru, uvjetima i korištenju GPS sustava u službenim vozilima 

 

koji se nalaze u privitu ove Odluke i sastavni su dio arhivskog zapisnika. 

 

 

 Točka 5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

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

 

                           PREDSJEDNIK  

                        UPRAVNOG VIJEĆA 

  

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