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U Zagrebu, dana 3. siječnja 2019. godine                                                     Broj: UV-34/19 
  

 

SAŽETAK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 

Temeljem članka 5. stavka 2. podstavka 2. te članka 7. stavka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, sazvana 
je te održana tridesetčetvrta (34) sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to dana 2. 
siječnja 2019. godine. 
Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvani su na sjednicu putem e-mail 
poruke, a s obzirom da je sazvana izvanredna sjednica, samoj sjednici prisustvovali su svi članovi Upravnog 
vijeća, stoga je postojao kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, a sve sukladno članku 10. 
Poslovnika o radu Upravnog vijeća. 

 
Za sjednicu je predložen i usvojen sljedeći dnevni red: 
 
1. Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno provedenom javnom savjetovanju 
2.  Suglasnost na Izvješće o provedenom savjetovanju – Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
 
S tim u vezi, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 34. sjednice uspješno je donijelo dvije 
Odluke, i to Odluku kojom se donosi Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Odluka kojom se daje 
suglasnost na Izvješće o provedenom savjetovanju. 
 
Donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji je stupio na snagu s danom 1. siječnja 2019. godine, 
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pripojeni su Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Hrvatski zavod 
za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Ured za suzbijanje zlouporabe droga. S obzirom da je odredbama 
Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o ustanovama te Zakona o sudskom registru propisano kako je svaku 
promjenu, bilo da se ona odnosi na pitanje djelatnosti, sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i slično, 
potrebni provesti i u samom nadležnom sudskom registru, u ovom konkretnom slučaju Sudskom registru 

Trgovačkog suda u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je bio sastaviti zajednički Statut koji 

je ujedno uz Zakon o zdravstvenoj zaštiti temelj za provedbu samog pripajanja i upis u Sudski registar. 
 
34. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održana je putem glasačkih listića, a o 
sljedećoj sjednici članovi Upravnog vijeća biti će obaviješteni putem e-mail poruke. 
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