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Na temelju članka 23., stavka 3. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske 
županije te  članka 18., stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno 
zdravstvo Primorsko - goranske županije na 190. sjednici Upravnog vijeća ustanove, održanoj dana 
12.09.2019. godine objavljena je 
 
 

1. Dopuna dnevnog reda 190. sjednice Upravnog vijeća ustanove 
 
 
na način da se predloženom dnevnom redu s prijedlozima odluka od 06.09.2019. godine dopuni 
dnevni red točkom 5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka IX. 
Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. 
godinu 
 
Slijedom navedenog za sjednicu Upravnog vijeća predlaže se sljedeći 
 
 

D n e v n i    r e d : 
 

 
1. Verifikacija Zapisnika sa 187. sjednice Upravnog vijeća održane dana 05.07.2019. godine, 

188. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18.07.2019. i 189. sjednice Upravnog vijeća 
održane dana 06.08.2019. godine. 

2. Izvješće o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ za siječanj – 
srpanj 2019. godine. 

3.  Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o zakupu 
poslovnog prostora na lokalitetu Milutina Barača bb, Rijeka, prostorije 13, 14 i 15. 

4. Donošenje Odluke o prihvatu donacije. 

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka IX. Ugovoru o 
provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. 
godinu. 

6. Razno 

 
Sve ostale točke dnevnog reda s prijedlozima odluka od 06.09.2019. godine ostaju nepromijenjene. 
 
 
Broj: 08-2/190-19-2 
Rijeka, 11.09.2019. godine 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 

dr. sc. Davor Širola, dipl. oec.  
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Dostavljeno: 
 

1. dr. sc. Davor Širola, dipl. oec. - predsjednik 
2. Nedeljko Tomić, dipl. polit. – član 
3. Igor Klarić, dr. med. – član 
4. Nataša Dragaš Zubalj, univ.spec., dr. med. - član 
5. Lidija Klausberger, bacc. med. lab. diag. - predstavnica radnika - član 
6. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ 
7. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. - ravnatelj NZZJZ PGŽ  
8. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med. – predsjednica Stručnog vijeća NZZJZ PGŽ 
9. Arhiva  


