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Z A P I S N IK
s 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,
održane dana 22. travnja 2014.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo Karlovačke županije.
2. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za
razdoblje siječanj –ožujak 2014.
3. Donošenje Odluke o prodaji stana
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i
sistematizaciji poslova.
5. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja.
6. Odluka o izmjeni Cjenika Službe za zdravstvenu ekologiju.
7. Izvješće o izvršenim pripravnostima za razdoblje siječanj – ožujak 2014.
8. Izvješće o sniženju cijena zdravstvenih usluga.
9. Raznoliko.
Upravno vijeće donijelo je slijedeće Odluke:

Točka 1.
Usvaja se zapisnik s 2. 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 – ožujak 2014.
Točka 3.
1. Odobrava se prodaja jednosobnog stana u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo
Karlovačke županije u Karlovcu A.Hebranga 18c, II ulaz, I kat lijevo od ulaza, koji se
sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice sa WC-om i lođe, ukupne
površine 40,58 m2, upisanog u zkul. 950, broj poduloška 176, k.o. Karlovac II.
2. Početna cijena prodaje temeljem procjene ovlaštenog vještaka iznosi 201.545,50 kn.
3. Stan iz točke 1. ove Odluke prodat će se temeljem natječaja objavljenog u
“Karlovačkom tjedniku”.
4. Najpovoljniji natjecatelj je osoba koja ponudi najviši iznos (počevši od početne
cijene), a u obzir se uzima i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
5. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.
6. Izabrani ponuditelj dužan se u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o
prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog
ugovora.

7. Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi
prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
8. Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost
prigovora po bilo kojoj osnovi.
9. Na javnom natječaju mogu sudjelovati samo hrvatski državljani i pravne osobe
registrirane u Republici Hrvatskoj.
10. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju stana, u sastavu:
Biserka Hranilović, dr.med.spec.. za predsjednicu
Saftić Gordana, dipl.ing., za člana,
Vesna Gorić, mag.iur., za člana
11. Zadatak Povjerenstva je prikupiti ponude na raspisanom natječaju, otvoriti ponude,
utvrditi jesu li pristigle ponude prvodobne i sadrže li potrebnu dokumentaciju, te
predložiti Upravnom vijeću prihvaćanje najpovoljnije ponude.
Točka 4.
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i
sistematizaciji poslova, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog
zapisnika.
Točka 5.
1. Mijenja se odluka sa 2. sjednice Upravnog vijeća o utvrđivanju potrebe prijema u
radni odnos dva sanitarna tehničara, na način da se utvrđuje potreba prijema u
radni odnos prvostupnika sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja na određeno
vrijeme u trajanju od jedne godine, za rad na DDD poslovima.
2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja tajnice ravnatelja, jednog izvršitelja na određeno
vrijeme, do povratka na rad odsutne djelatnice.
Točka 6.
1. Donosi se Izmjena Cjenika Službe za zdravstvenu ekologiju, koja se nalazi u privitku
ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.
2. Prihvaća se Cjenik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za usluge analiza
pokazatelja koji se analiziraju u redovnom i revizijskom monitoringu vode za ljudsku
potrošnju i ispitivanja vode na vodocrpilištima.
Točka 7.
U privitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljeno je izvješće o izvršenim
pripravnostima u razdoblju siječanj – ožujak 2014. Upravno vijeće prihvatilo je
navedeno izvješće.
Točka 8.
Upravno vijeće se izvješćuje o sniženju cijena usluga zdravstvenih pregleda za
određene korisnike usluga. Upravno vijeće prihvatilo je informaciju ravnatelja o
sniženju cijena.
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