
 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-224/2-2018. 
Zlatar, 29.05.2018. 
 

Z  A  B  I  L J  E  Š  K  A  

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, 

Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane telefonskim putem dana 29. svibnja 2018. godine (utorak) s 
početkom u 09:00 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na telefonskoj sjednici: Marija Pernjek, struč. spec. 

oec., predsjednica Upravnog vijeća, Josip Petrović, dipl. iur., Marijan Tenšek, prof. povijesti, Husen 
Ramadani, dr. med., spec. školske medicine i Zvonko Kudelić, lab. ing. 

Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda i Vanja Vidiček, mag. iur., koja je 
vodila zapisnik. 

Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 

2. Slobodna riječ. 
 

AD 1. 
 
T. Jadan, navodi da su se u prethodnom periodu u Zavodu obavljali redovni poslovi te da nije 

bilo posebnih točaka za Upravno vijeće. 
Obaviještava članove Upravnog vijeća da je i nadalje aktualna rasprava o prijedlogu novog 

Zakona o zdravstvenoj zašiti, a na koji je u javnoj raspravi dano više od tri tisuće primjedbi. 
Navodi da je na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Opatiji ministar Kujundžić 

obavijestio prisutne da će se dio sugestija uvažiti te da će biti objavljen novi prijedlog Zakona. 
Na taj način ponovno je prolongirano donošenje novog zakona. 
Ističe da prijedlogom zakona u odnosu na poslovanje Zavoda nije predviđeno gotovo ništa 

novo te da je za poslovanje Zavoda puno bitniji Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 
Navedene informacije članovi Upravnog vijeća primili su na znanje. 
 
AD 2. 
 
Nije bilo rasprave pod ovom točkom dnevnog reda. 
 

Daljnjih prijedloga i pitanja nije bilo. 
Predsjedavajuća utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na odazivu u 

raspravi te zaključuje sjednicu u 09:15 sati. 
 
ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:                                                          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
  Vanja Vidiček, mag. iur.        Marija Pernjek, struč. spe. oec. 


