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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. Kovačića 1 
Broj: 01-148/2-2019. 
Zlatar, 29.04.2019. 

Z A P I S I K  

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane u Zlataru dne 29. travnja 2019. godine, s 
početkom u 8,00 sati. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Marija Pernjek, struč. spec. oec., Josip Petrović, dipl. 
iur., Marijan Tenšek, prof. povijesti i Zvonko Kudelić, lab. ing. 
Opravdano nenazočni: Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine. 
Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda, martina Gregurović-

Šanjug, dipl. soc. Radnica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade, Želimir Kurečić, mag. oec. i Vanja Vidiček, mag. iur., koja je vodila zapisnik. 

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje I.-III. mjesec 2019. godine, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje I.-III. mjesec 2019. godine, 

4. Izvješće o pripravnostima za razdoblje I.-III. mjesec 2019. godine, 

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji 

radnih mjesta, 

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 

materijalnim pravima radnika, 

7. Donošenje Plana specijalizacije za 2019. godinu, 

8. Davanje odobrenja ravnatelju za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju 

specijalističko – dijagnostičke zdravstvene zaštite,  

9. Slobodna riječ. 

 

T. Jadan, predlaže dopunu dnevnog reda na način da se doda točka vezano za sklapanje 

dodatka Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja koji je u međuvremenu stigao. 

 

Predloženi dnevni red dopunjen točkom 9. „Davanje odobrenja ravnatelju za sklapanje 

Dodatka II Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja“ jednoglasno je usvojen. 
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AD 1. 
 
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno 
donosi 

Z A K L J U Č A K  
Prihvaća se zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 

AD 2. 
 

Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-

zagorske županije za razdoblje od I. do III. mjeseca 2019. godine. 

2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

 

AD 3. 
 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do III. mjeseca 2019. godine. 

2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

AD 4. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

1. Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od I. do 
III. mjeseca 2019. godine. 

2. To izvješće prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5. 
 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 



3 

1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i 

sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. 

2. Taj Pravilnik prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

 

AD 6. 

 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i 

drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 

županije. 

2. Taj Pravilnik prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

AD 7. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

 

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (u nastavku 

teksta: Zavod) donosi Plan specijalizacija za 2019. godinu. 

Grana specijalizacije: školska i adolescentna medicina. 

Broj specijalizanata: jedan (1). 

Ovaj Plan specijalizacija za 2019. godinu Zavod će dostaviti Ministarstvu zdravstva na 

odobrenje. 

 

AD 8. 
 

Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

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

zdravstveno osiguranje sklopi Dodatak II Ugovor o provođenju specijalističko-dijagnostičke 

zdravstvene zaštite za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine. 
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AD 9. 
 

Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

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

zdravstveno osiguranje sklopi Dodatak I Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite 

iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine. 

 
AD 10. 
 
Slobodna riječ. 
 
 
Daljnjih prijedloga i pitanja nije bilo. 

Predsjedavajuća utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na 
odazivu u raspravi te zaključuje sjednicu u 8,30 sati. 
 
ZAPISNIK JE VODILA:                                                       PREDSJEDAVAJUĆA: 
Vanja Vidiček, mag. iur.          Marija Pernjek, struč. spec. oec. 


