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U Zagrebu, dana 24. siječnja 2019. godine                                                     Broj: UV-36/19 
  

 

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 tridesetšesta (36) sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to dana 24. 
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.  Pravilnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o akreditaciji i reakreditaciji dužnosnika dopinške 
kontrole (zajedno s dva nadzorna lista)   
2.  Pravilnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za borbu protiv dopinga   
3. Pravilnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o provođenju dopinške kontrole   
4. Pravilnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o odobravanju TUE   
5. Poslovnik stegovnog i žalbenog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo   
6. Poslovnik Savjeta za znanost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo   
7.  Sastav vijeća Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  
 
S tim u vezi, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 36. sjednice uspješno je donijelo 
sedam Odluka, i to Odluke kojima se donose potrebni Pravilnici i Poslovnici, prijeko potrebni za normalan i 
redovit rad Službe za antidoping te Odluku o potvrđivanju ranije imenovanih članova vijeća Službe za 
antidoping. 

 

S obzirom da su pojedinim Odlukama doneseni Pravilnici i Poslovnici na samoj sjednici definirana je i obveza 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vidu objave istih, odnosno objave samih općih akata na službenoj 
internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, slijedom čega će opći akti i biti objavljeni. 
 
36. 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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