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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-235/2-2022. 
Zlatar, 25.8.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 14. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane  putem Google Meet aplikacije dana 25. kolovoza 2022. godine (četvrtak) s 
početkom u 8:00 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Brigita Coha Blašković, dr. med. dent., 
predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Husen Ramadani, dr. med., spec. 
školske medicine, Branka Čekolj, dipl. oec., Helena Smiljanec, dipl. soc. radnica i  Martina 
Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
politiku, branitelje, civilno društvo i mlade. 

Sjednici su  prisustvovali i ravnatelj Zavoda Tomislav Jadan, dipl. oec., zamjenica ravnatelja 
Marina Stanković Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva i Barbara Tršinski Veverec, mag. 
iur.  

Predsjedavajuća, Brigita Coha Blašković, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

 
 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
2. Davanje odobrenja ravnatelju Zavoda za sklapanje Dodatka XI Ugovoru o provođenju 

primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, 
3. Davanje odobrenja ravnatelju Zavoda za sklapanje Dodatka IV Ugovoru o provođenju 

specijalističko dijagnostičke zdravstvene zaštite, 
4.   Izvješće  vezano za COVID-19, 

       5.   Slobodna riječ. 
 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.  

 
AD 1. 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća. 

Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K  

 
Prihvaća se zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
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 T. Jadan, navodi da je na potpisivanje stigao Dodatak XI. Ugovoru o provođenju primarne 

zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa HZZO-om koji se sklapa za 

razdoblje do 31.12.2022. godine. Ugovor je financijski malo bolji od dosadašnjeg, malo 

povećanje. Obzirom da ti ugovori nisu stvar pregovora, moli članove upravnog vijeća da mu 

daju odobrenje za potpisivanje istog. 

Nakon toga, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda, Tomislav Jadan, dipl. oec. da sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje sklopi Dodatak XI. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz 

obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

 

AD 3. 

 

 

T. Jadan, navodi da je na potpisivanje stigao Dodatak IV. Ugovoru o provođenju 

specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite, sa HZZO-om koji se sklapa za razdoblje do 

31.12.2022. godine. Ugovor je financijski malo bolji od dosadašnjeg, malo povećanje 

sredstava. Obzirom da ti ugovori nisu stvar pregovora, moli članove upravnog vijeća da mu 

daju odobrenje za potpisivanje istog. 

Nakon toga, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda, Tomislav Jadan, dipl. oec. da sa Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje sklopi Dodatak IV. Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke 

zdravstvene zaštite. 

 

AD 4. 

          M. Stanković Gjuretek navodi da broj novooboljelih od COVID- 19 raste, brojevi se povećavaju, 
uglavnom blaži simptomi, nema mnogo hospitaliziranih s težim kliničkim slikama, situacija je stabilna.  
Zainteresiranost za cijepljenje se smanjila, ljudi dođu na 3. dozu, na 1. dozu rijetko. 
 
Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 8,25 sati. 
 

 
 

ZAPISNIK JE SASTAVILA:                                                                   PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
Barbara Tršinski Veverec, mag. iur.                                            Brigita Coha  Blašković, dr. med. dent., v.r. 
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