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Nastavni  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE 
RIJEKA, Krešimirova 52/A 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Broj: 08-2/10-22 
Rijeka, 29.04.2022. 
 
Najavljujemo 10. sjednicu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-
goranske županije, koja će se održati dana 05.05.2022. godine, sukladno usmenom 
dogovoru, e-mailom 
 
 
Za sjednicu Upravnog vijeća predlaže se sljedeći 
 
 
 

D n e v n i    r e d : 
 
 

1. Verifikacija Zapisnika s 09. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28.02.2022. 
godine; 

2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-
goranske županije; 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za sljedeće 
mandatno razdoblje;  

5. Izvješće o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- 
goranske županije za razdoblje siječanj 2022. godine; 

6.  Izvješće o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- 
goranske županije za razdoblje siječanj - veljača 2022. godine; 

7.  Izvješće o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- 
goranske županije za razdoblje siječanj - ožujak 2022. godine; 

8. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXIII. 
Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja i Dodatka XXIV. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja; 

9. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Nabava 
osobnih vozila; 
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10. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – 
Održavanje automatskih postaja za mjerenje kvalitete zraka; 

11. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – 
Rekonstrukcija interijera ordinacija na lokalitetu Studentska 1, Rijeka; 

12. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Osobna 
računala i monitori; 

13. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Testovi 
za COVID-19; 

14. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Pisači 
printeri-skeneri-program-software-za upravljanje ispisom; 

15. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u 
postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – zamjena 
brisoleja na južnoj strani pročelja zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, 
Rijeka, Krešimirova 52a. 

 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
         

         dr. sc. Davor Širola, dipl. oec., v.r. 
 


