
  
 
 
 
 
 
 
 
 
HRVATSKI ZAVOD 
ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

Rockefellerova  7 

HR-10000 Zagreb 

T: +385 1 4863 222 

F: +385 1 4863 366 

www.hzjz.hr 
 
 

U Zagrebu, dana 23. travnja 2019. godine                                                     Broj: UV-39/19 
  

 

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 tridesetdeveta (39) sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to dana 23. 

travnja 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. Plan specijalizacija za 2019. godinu 
2.  Suglasnost za preuzimanje obveze iz ugovora o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 
3. Suglasnost za pokretanje postupaka javne nabave iznad 200.000,00 kuna i sklapanje 
Ugovora/Okvirnih sporazuma 
4. Kadrovska pitanja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo 
 
S tim u vezi, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 39. sjednice uspješno je donijelo 
četiri Odluke, i to Odluku kojom se usvaja prijedlog Stručnog vijeća i donosi Plan specijalizacija za 2019. 
godinu, Odluku u vezi sa preuzimanjem obveze iz ugovora o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, 
Odluku kojom se ovlašćuje ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo da obavi sve potrebne radnje 
uključujući da sklopi odgovarajuće ugovore sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske vezano uz 
predmete nabave te Odluku koja se odnosi na kadrovska pitanja unutar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
 

Ranije navedene Odluke prosljeđene su sukladno općim aktima pojedinim Službama unutar Hrvatskog zavoda 

za javno zdravstvo na daljnje postupanje. 
 
39. 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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