
Rad Upravnog vijeća u 2022. godini 

 

4. sjednica Upravnog vijeća održana 7. 2. 2022. 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Prijedlog Plana Popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2022. godinu 

3. Izvješće neovisnog revizora za razdoblje 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. 

4. Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2021. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

6. Pitanje rukovodećih / reizbornih radnih mjesta u Zavodu. 

7. Prezentacija godišnjeg plana djelovanja Službe za edukaciju, projekte i znanost. 

8. Pravno mišljenje Odvjetničkog društva Ruždjak i partneri d.o.o.: problematika neistinitog 

iskazivanja mjesta prebivališta radnika kako bi se neopravdano ostvarila povećana naknada 

za prijevoz. 

9. Razno 

 

5. sjednica Upravnog vijeća održana 17. 2. 2022. 

1. Problem nedostupnosti broja 194 i prijedlog rješenja 

2. Izvještaj o prijavljenim problemima u radu novog informatičkog rješenja i prijedlogu 

rješenja 

3. Promjene unutarnjeg ustroja i Pravilnika o sistematizaciji 

4. Razno. 

 

6. sjednica Upravnog vijeća održana 14. 3. 2022. 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3., 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu. 

3. Izvješće o  poslovanju za: 

a) siječanj 2022. 

b) siječanj-veljaču 2022. 

4. Prijedlog izmjena Plana nabave. 

5. Prijedlog Odluke o rashodu vozila 

6. Izvješće o radu Ambulante (1. 11. 2021.-31. 1. 2022.) 

7. Redovna sveobuhvatna kontrola izvršavanja ugovornih obveza (11-13. 11. 2019.) - izvješće o 

aktivnostima u cilju otklanjanja nepravilnosti 

8. Prijedlog Odluke o postupanju po pravomoćnim sudskim presudama za prekovremeni  rad i 

neisplaćeno uvećanje osnovice za 6% 

9. Zahtjev za zaštitu prava-Dalibor Debeljak 

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

11. Razno 

 

7. sjednica Upravnog  vijeća održana 11. 4. 2022. 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga. 

3. Prijedlog izmjena Plana nabave za 2022. godinu. 

4. Prijedlog Odluke o rashodu vozila. 

5. Zamolbe radnika za produljenjem radnog odnosa. 

6. Razno. 

 

8. sjednica Upravnog vijeća održana 10. 5. 2022. 

1. Prijedlog izmjena Plana nabave za 2022. godinu 

 

9. sjednica Upravnog vijeća održana 2. 6. 2022. 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 2022. 

3. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-travanj 2022. 

4. Izvješće o stanju voznog parka. 



5. Izvješće o radu Laboratorija. 

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

7. Prijedlog Plana specijalizacije za 2022. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata.  

9. Izvješće o statusu ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

10. Ustroj i sistematizacija radnih mjesta s analizom troškova-rasprava o preliminarnom  prijedlogu 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2022. godinu. 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana nabave za 2022. godinu. 

13. Razno.  

 

10. sjednica Upravnog vijeća održana 3. 6. 2022.  

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana nabave za 2022. godinu. 

2. Rad specijalizanata hitne medicine u timovima hitne medicinske pomoći. 

 

11. sjednica Upravnog vijeća održana 23. 6. 2022.  

1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za sklapanje Ugovora o kreditu s  ERSTE & 

STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. 

 

12. sjednica Upravnog vijeća održana 4. 7. 2022.  

1. Prihvaćanje zapisnika s 9., 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-svibanj 2022. 

3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga. 

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

5. Razno. 

 

13. sjednica Upravnog vijeća održana 22. 7. 2022.  

1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju 

između Snaga Europske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR), Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 

Kliničke bolnice Dubrava  i  Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u svezi korištenja 

zdravstvenih usluga. 

2. Prijedlog izmjena Plana nabave za 2022. godinu. 

 

14. sjednica Upravnog vijeća održana 5. 9. 2022.  

1. Prihvaćanje zapisnika s 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

3. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-srpanj 2022. 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu 

nefinancijske imovine za 2022. godinu 

5. Prijedlog izmjena Plana nabave za 2022. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o rashodu vozila. 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju: 

 Etičkog povjerenstva 

 Povjerenstva za kvalitetu 

 Povjerenstva za lijekove 

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

9. Zamolba za produljenjem radnog odnosa: 

- Mladen Hron, dr. med. spec. 

- Bernarda Huzjak 

- Vesna Podnar, oec. 

10. Izvješće o statusu ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje: izračun prihoda 

prema stvarnom sastavu timova. 

11. Ustroj i sistematizacija radnih mjesta: rasprava o preliminarnom prijedlogu akta. 

12. Rad specijalizanata hitne medicine u timovima hitne medicinske pomoći. 

13. Razno. 

 



 

 

15. sjednica Upravnog vijeća održana 26. 9. 2022.  
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za izdavanje narudžbenice za nabavu usluge 

pranja i kemijskog čišćenja s odabranim ponuditeljem u provedenom postupku jednostavne 

nabave. 

 

16. sjednica Upravnog vijeća održana 4. 10. 2022. 

1. Prijedlog Odluke o osiguranju preostalog iznosa sredstava za povrat kredita (Ugovor o kreditu 

broj 5119984044, od 10.lipnja 2022.) iz decentraliziranih sredstava. 

 

17. sjednica Upravnog vijeća održana 10. 10. 2022. 

1. Prihvaćanje zapisnika s 14., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje: siječanj-kolovoz 2022.  

3. Prijedlog izmjena Plana nabave za 2022. godinu. 

4. Postupak javne nabave u predmetu nabave MOTORNA VOZILA, 4 grupe: izvješće o tijeku 

postupka. 

5. Izvješće o provedenoj izvanrednoj ciljanoj kontroli HZZO-a: 

- od 3. 6. 2022. 

- od 17. 8. 2022. 

6. Ustroj i sistematizacija radnih mjesta: rasprava o preliminarnom prijedlogu akta. 

7. Zahtjev za zaštitu prava: Matea Kalebić, dr. med. 

8. Razno. 

 

18. sjednica Upravnog vijeća održana 7. 11. 2022.  

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje: siječanj-rujan 2022.  

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe za zapošljavanjem. 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovora za opskrbu 

električnom energijom sukladno okvirnom sporazumu za opskrbu električnom energijom, reg. 

broj A-293/2022 od 6. 10. 2022. 

5. Prijedlog Cjenika usluga. 

6. Izvješće ravnatelja: 

- tijek postupka javne nabave motornih vozila 

- savjetovanje s radničkim vijećem u postupku donošenja internih akata: Pravilnika  o ustroju 

i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnika o plaćama 

- III. faza provedbe Odluke Ministarstva zdravstva o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za 

prekovremeni rad u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja 

7. Razno. 

 

19. sjednica održana 1. prosinca 2022. godine 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2022. godinu. 

 

20. sjednica održana 5. prosinca 2022. godine 

1. Prihvaćanje zapisnika s 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-listopad 2022. godine. 

3. Prijedlog Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 

razdoblje 2023. - 2025. 

4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 

2023. godinu. 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu. 

6. Prijedlog Plana nabave za 2023. godinu. 

7. Izvješće o provedenoj izvanrednoj ciljanoj kontroli Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje. 

8. Izvješće ravnatelja: 



- postupak javne nabave motornih vozila 

- savjetovanje s radničkim vijećem u postupku donošenja internih akata: Pravilnika  o ustroju 

i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnika o plaćama 

- status sudskih postupaka 

- potpisivanje ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 

9. Razno. 

 

21. sjednica održana 19. prosinca 2022. godine 

1. Analiza i ocjena postojećeg Financijskog plana za 2022. godinu s prijedlogom mjera za 

otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom 

provedbe mjera sukladno članku. 5. Ugovora o načinu utroška sredstava namjenske pomoći za 

zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 12. 

4. 2022. (KLASA: 404-01/22-10/27, URBROJ: 534-07-2-2/4-22-1). 

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe zapošljavanja. 

 


