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Trg dr. Tomislava Bardeka 10 
48000 Koprivnica 
KLASA: 008-05/18-01/03 
URBROJ: 2137-89/18-02 
Koprivnica, 9. ožujka 2018. 

 

Izvješde o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa 

za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2017. godinu  
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1. Pojedinosti su sljedede: 

Broj Cilj Mjera Rok Izvršene aktivnosti Pokazatelj uspješnosti 

Izvršene 

aktivnosti u 

2017. 

Nadležnost 

1.1. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparetnosti 
u radu 

Definirati i na 
internetskoj stranici 
društva objaviti opde i 
posebne ciljeve za 
trogodišnje razdoblje i 
osnovne principe u 
pogledu odnosa sa 
tredim stranama 

31.12.2017. Donošenje Financijskog 
plana Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2018. 
godinu s projekcijama za 
2019. i 2020. godinu 

Financijski plan za 2018. 
godinu 

20. prosinca  
2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

        

1.2. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

      

        

1.3. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Objavljivanje 
financijskih izvješda na 
svojim internetskim 
stranicama 

kontinuirano Na web stranici se objavljuju 
sjednice Upravnog vijeda 
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije 

Mogudnost pregleda svih 
sjednica i donesenih odluka od 
strane Upravnog vijeda 

kontinuirano Upravno 
vijede 

   30.01.2018. Donošenje Financijskog 
izvještaj Zavoda Za Hitnu 
Medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

Financijski izvještaj 2017. objavljeno 30. 
siječnja 2018. 
godine 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   Listopad 
2017. 

Donošenje Izvješda 
Ravnateljice o poslovanju 
Zavoda Za Hitnu Medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije Za razdoblje od 01. 

Izvješde Ravnateljice o 
poslovanju Zavoda Za Hitnu 
Medicinu Koprivničko-
križevačke županije Za 
razdoblje od 01. siječnja 2017. 

objavljeno  
listopad 2017. 

Ravnatelj 
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siječnja 2017. godine – 30. rujna 2017. 
godine 

   09.10.2017. Izvještaji Proračuna, 
proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika 
za razdoblje: 1. siječanj 2017. 
- 30. rujan 2017. 

Izvještaji Proračuna, 
proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika za 
razdoblje: 1. siječanj 2017. - 
30. rujan 2017. 

objavljeno 
09.10.2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   Srpanj 2017. Izvješde ravnateljice o 
poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 
razdoblje od 01. siječnja 
2017. godine - 30. lipnja 
2017. godine 

Izvješde ravnateljice o 
poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 
razdoblje od 01. siječnja 2017. 
godine - 30. lipnja 2017. 
godine 

objavljeno  
srpanj 2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   21. srpnja  

2017. 
Prijedlog I. Izmjena I Dopuna 
Financijskog plana Zavoda za 
hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu i projekcija plana za 
2018. i 2019. godinu 

Odluka o prihvadanju I. 
Izmjena i dopuna Financijskog 
plana Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije 
za 2017. godinu 

21. srpnja  2017 Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   srpanj 2017.  Izvještaji Proračuna, 
proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika za 
razdoblje: 1. siječanj 2017. - 
30. lipanj 2017. godine 

objavljeno 
10.07.2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   ožujak 2017.  Izvješde ravnatelja o 
poslovanju zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. 
ožujka 2017. 

objavljeno 
travanj 2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

   travanj 2017.  Izvještaji Proračuna, 
proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika za 
razdoblje: 1. siječanja 2017. - 

objavljeno 
11.04.2017. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 
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31. ožujka 2017. godine 

   01.01.2017. Financijski Plan Zavoda za 
hitnu medicinu koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu sa projekcijama za 
2018. i 2019. godinu 

Odluka o prihvadanju 
Financijskog plana  
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije za 2017. godinu i 
projekcije plana za 2018. i 
2019. godinu 

20. prosinca  
2016. 

Ravnatelj 
Upravno 
vijede 

        

1.4. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Pravodobno i istinito 
obavještavanje 
javnosti o obavljanju 
djelatnosti ili dijela 
djelatnosti za koju je 
osnovana na način 
određen Statutom 
ustanove sukladno 
zakonu i aktu o 
osnivanju 

kontinuirano Objava informacija o 
obavljanju djelatnosti i 
obavijesti o provođenju 
pojedinih aktivnosti na 
internetskoj stranici Zavoda 
za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije 

Informacije su objavljivanje 
kontinuirano tijekom godine 
prema događaju i potrebi 

Objava 
informacija o 
obavljanju 
djelatnosti i 
obavijesti o 
provođenju 
pojedinih 
aktivnosti na 
internetskoj 
stranici Zavoda 
za hitnu 
medicinu 
Koprivničko-
križevačke 
županije 

Viši stručni 
suradnik za 
pravne 
poslove: 
Helena 
Miklošid, 
spec.publ. 
admin., 
i 
Karolina 
Franjo,mag. 
iur. 
Tel:048/641-
281 

        

1.5. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Građane, pravne 
osobe i druge 
korisnike pravodobno 
o na prikladan način 
obavještavati o 
uvjetima i načinu 
davanja svojih usluga i 
obavljanju poslova iz 
djelokruga 

kontinuirano Objava informacija o 
obavljanju djelatnosti i 
obavijesti o provođenju 
pojedinih aktivnosti na 
internetskoj stranici Zavoda 
za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije 

Informacije su objavljivanje 
kontinuirano tijekom godine 

kontinuirano  
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1.6. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Odmah ili iznimno u 
primjerenom roku 
davati svakom 
gađanu, pravnoj osobi 
i drugom korisniku, na 
njihov zahtjev, 
obavještenje o 
uvjetima i načinu 
pružanja svojih usluga 
i obavljanju 

kontinuirano Odgovor na zahtjev Nije bilo zahtjeva kontinuirano 
prema zahtjevu 
podnositelja 

Ovlaštena 
osoba 
unutar 
Zavoda za 
hitnu 
medicinu 

        

1.7. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Objavljivanje 
informacija vezano uz 
postupak javne 
nabave sukladno 
važedim propisima 

27.02.2017.  Odluka o imenovanju 
ovlaštenih predstavnika 
naručitelja u postupku javne 
nabave 1 vozila hitne 
medicinske pomodi 

27.02.2017. Upravno 
vijede 

   30.05.2017.  Donošenje Pravilnika o 
provođenju postupka 
jednostavne nabave Zavoda za 
hitnu medicinu koprivničko-
križevačke županije 

30.05.2017. Upravno 
vijede 

   09.03.2017.  I. Izmjena i dopuna Plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

09.03.2017. Upravno 
vijede 

   20.03.2017.  II. izmjene i dopune plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

20.03.2017. Upravno 
vijede 

   27.04.2017. Donošenje III. izmjene i 
dopune plana nabave 
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 

III. izmjene i dopune Plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 

27.04.2017. Upravno 
vijede 
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županije za 2017. godinu godinu 

   21.07.2017. Donošenje VI. Izmjene i 
dopune Plana nabave 
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije za 2017. godinu 

VI. izmjene i dopune plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

21.07.2017. Upravno 
vijede 

   29.09.2017. Donošenje V. Izmjene i 
dopune Plana javne nabave 
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije za 2017. godinu 

V. izmjene i dopune plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

29.09.2017. Upravno 
vijede 

   27.11.2017. Donošenje VI. izmjene i 
dopune plana nabave 
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije za 2017. godinu 

VI. izmjene i dopune plana 
nabave Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije za 2017. 
godinu 

27.11.2017. Upravno 
vijede 

        

1.8. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Utvrđivanje i na 
odgovarajudi način 
javno objavljivanje 
podataka o glavnim 
rizicima kojima je 
društvo izloženo 

- Vježba masovne nesrede, 
Đurđevac,  

Zbrinjavanje uključenih u 
masovne nesrede zahtjeva 
koordinaciju svih žurnih službi 
i velikog broja ljudi, iz kojeg se 
razloga organiziraju ovakve 
vježbe radi poboljšanja 
koordinacije i uvida u 
spremnost i resurse kojima se 
raspolaže. 

14.10.2017. Zavod za 
hitnu 
medicinu 
Koprivničko-
križevačke 
županije 

Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način 
 

2.1. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Uvođenje obveze 
potpisivanja izjave o 
povjerljivosti i 
nepristranosti za 
zaposlenika zaposlene 
na radnim mjestima 
koja su, analizom i 

 Implementirano unutar 
svakoga Ugovora o radu 

Implementirano unutar 
svakoga Ugovora o radu 

 Ravnatelj 
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procjenom rizika, 
ocjenjena visokim 
stupnjem rizika u 
pogledu 

        

2.2. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije 

Obveze izrade 
godišnjih planova rada 
za sve iz strukture 
određene mjerama 
3.1.,3.2.,3.3,3.4 i 5.1 

11.05.2017. Izbor i imenovanje 
predsjednika Radničkog 
vijeda 

Dana 11.05.2017. imenovan je 
predsjednika Radničkog vijeda 

 Upravno 
vijede 

   11.05.2017. Izbor člana Radničkog vijeda 
u Upravno vijede 

Dana 11.05.2017. imenovan je 
člana Radničkog vijeda u 
Upravno vijede 

11.05.2017. Upravno 
vijede 

   19.06.2017. Donošenje Odluke o 
razrješenju i imenovanju 
novog člana Povjerenstva za 
lijekove Zavoda za hitnu 
medicinu koprivničko-
križevačke županije 

Odluke o razrješenju i 
imenovanju novog člana 
Povjerenstva za lijekove 
Zavoda za hitnu medicinu 
koprivničko-križevačke 
županije 

19.06.2017. Upravno 
vijede 

        

2.3.  Afirmacija 
pristupa „nulte 
tolerancije“ na 
korupciju 

Povedanje razine 
znanja zaposlenika o 
poznavanju i 
funkcioniranju 
poslovanja, kako bi 
bilo mogude 
poslovanje, odnosno 
cjelokupni proces 

kontinuirano Održavanje informativnih 
sastanaka svih zaposlenika s 
ciljem povedanja razine 
znanja o cjelokupnom 
poslovanju 

Tijekom godine održan je 
sastanak radi informiranja 
zaposlenika o poslovanju, 
objava Izvješda o radu na 
internetskoj stranici Zavoda za 
hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije 

kontinuirano, 
tijekom godine 

Ravnateljica 

2.4. Afirmacija 
pristupa „nulte 
tolerancije“ na 
korupciju 

Uvođenje obvezne 
specijalizirane poduke 
zaposlenika iz 
područja etike, 
informiranja, 
financijskog 
upravljanja, 

U 2018. 
godini 

U planu za 2018. godinu - - - 
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unutarnjeg 

2.5. Afirmacija 
pristupa „nulte 
tolerancije“ na 
korupciju 

Donošenje Planova 
edukacije 

Kontinuirano Donošenje Plana edukacije Tijekom tekude godine 
odobravale su se edukacije 
radnicima 

kontinuirano, 
tijekom godine 

Ravnateljica 

Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima. 
 

3.1. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Imenovati osobu za 
informiranje 

16.08.2016. Odluka o imenovanju 
službenika za informiranje 

Dana 16.08.2016. donijeta 
Odluka o imenovanju 
službenika za informiranje 

službenik 
odabran 
16.08.2016. 

Imenuje se 
Helena 
Miklošid, 
spec.publ.ad
min.   

3.2. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Imenovati povjerenika 
za etiku 

- - - - - 

   11.05.2017. Izbor i imenovanje 
predsjednika Radničkog 
vijeda 

Dana 11.05.2017. imenovan je 
predsjednika Radničkog vijeda 

11.05.2017 Upravno 
vijede 

   11.05.2017. Izbor člana Radničkog vijeda 
u Upravno vijede 

Dana 11.05.2017. imenovan je 
člana Radničkog vijeda u 
Upravno vijede 

11.05.2017. Upravno 
vijede 

   19.06.2017. Donošenje Odluke o 
razrješenju i imenovanju 
novog člana Povjerenstva za 
lijekove Zavoda za hitnu 
medicinu koprivničko-
križevačke županije 

Odluke o razrješenju i 
imenovanju novog člana 
Povjerenstva za lijekove 
Zavoda za hitnu medicinu 
koprivničko-križevačke 
županije 

19.06.2017. Upravno 
vijede 

        

3.3. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Uspostavljanje i/ili 
jačanja sustava 
financijskog 
upravljanja i kontrole 

- - - - - 
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3.4. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Uspostavljanje i/ili 
jačanja sustava 
financijskog 
upravljanja i kontrole 

- - - - - 

Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara. 

4.1. Jačanje 
integriteta, 
odgovornosti i 
transparentnost
i u radu 

Donijeti i među 
zaposlenicima objaviti 
Pravilnik o 
disciplinskoj 
odgovornosti 

12. travnja 
2016. i 
dopuna 28. 
kolovoza 
2017. godine 

Pravilnika o radu Zavoda za 
hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije (KLASA: 
003-03/16-01/01, URBROJ: 
2137-89-16-01) od 12. 
travnja 2016., I. izmjena i 
dopuna Pravilnika o radu  
Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko-križevačke 
županije (KLASA: 003-03/17-
01/06, URBROJ: 2137-89-17-
01) od 28. kolovoza 2017. 
godine 

 I. izmjena i dopuna Pravilnika 
o radu  Zavoda za hitnu 
medicinu Koprivničko-
križevačke županije (KLASA: 
003-03/17-01/06, URBROJ: 
2137-89-17-01 

donijet 12. 
travnja 2016. 

Ravnateljica 

4.2. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Stvoriti učinkoviti 
sustav prijavljivanja 
nepravilnosti kroz 
uspostavljanje 
mehanizma putem 
kojeg nepravilnost, 
prijevara ili sumnja u 
korupciji može biti 
prijavljena 

01.12.2013. Odluka o imenovanju osobe 
ovlaštene za primanje i 
rješavanje pritužbi radnika 
vezanih uz 
zaštitu dostojanstva radnika 

Dana 01.12.2013. imenovanje 
osobe  ovlaštene za primanje i 
rješavanje pritužbi radnika 
vezanih uz 
zaštitu dostojanstva radnika 

01.12.2013. Ljiljana 
Dakid 

Pravodobno financijsko izvješdivanja i pradenje rezultata poslovanja 

5.1. Stvaranje 
preduvjeta za 
sprečavanje 
korupcije na 
svim razinama 

Uspostavljanje i/ili 
jačanje unutarnje 
revizije sukladno 
važedim propisima 

- Ne odnosi se na Zavod 
sukladno zakonski propisima. 

- -  
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2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti u 2017. godini – 27 

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“: -- 

4. Ukupan broj aktivnosti koje  su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 0 

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za 2017. – 27 

6. Opažanja: - 

7. Ovo izvješde sadrži 10 stranica 

 

Ravnateljica 

Mirjana Hanžekovid,mag.oec. 


