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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. Kovačića 1 
Broj: 01-263/2-2019. 
Zlatar, 26.08.2019. 

Z A P I S I K  

sa 25. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane u Zlataru dne 26. kolovoza 2019. godine, s 
početkom u 8,00 sati. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Marija Pernjek, struč. spec. oec., Josip Petrović, dipl. 
iur., Jurica Knezić, dr. med., Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine i 
Zvonko Kudelić, lab. ing. 
Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda, Marina Stanković 

Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva, zamjenica ravnatelja, Želimir Kurečić, mag. oec. i 
Vanja Vidiček, mag. iur., koja je vodila zapisnik. 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 
1. Prihvaćanje zapisnika s 23. i 24. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2019. godine, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2019. 

godine, 

4. Donošenje odluke o zapošljavanju na radno mjesto „Medicinska sestra“ u Odjel za 

školsku medicinu Zavoda – 2 izvršitelja na određeno vrijeme, 

5. Donošenje odluke o zapošljavanju na radno mjesto „Sanitarni tehničar/medicinska 

sestra“ u Higijensko-epidemiološki odjel Zavoda – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 

6. Donošenje odluke o zapošljavanju na radno mjesto „Liječnik specijalist 

epidemiologije“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 

7. Slobodna riječ. 

 

AD 1. 
 
Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K  

 
Prihvaćaju se zapisnik s 23. i zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 

AD 2. 
 
Na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
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ODLUKU 

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

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

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

 

AD 3. 
 

Ž. Kurečić, izlaže izvješće o financijskom poslovanju Zavoda, sukladno pisanom 
materijalu. 

U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 2.542.595 kn što je 259.352 kn odnosno 11% 
više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 278.034 kn što je 46.141 kn odnosno 14% 
manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 75.000 kn što je 25.000 kn 
odnosno 50% više; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 2.845.589 kn što je 7.004 kn više 
nego u istom razdoblju prethodne godine. 

Na rashodovnoj strani materijalni izdaci bili su za 7% manji nego u istom razdoblju 
prošle godine dok su izdaci za zaposlene ostali otprilike na razini prošlogodišnjih. 

Izdaci za kapitalna ulaganja bili su veći nego u istom razdoblju prethodne godine, a 
detaljno su razrađeni u specifikaciji stavki rashoda koja je sastavni dio izvješća. 

Zavod nema neplaćenih dospjelih obveza. 
Potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosila su otprilike 3,5 milijuna kuna te se 

konstantno poduzimaju mjere za njihovu naplatu. 
Prosječan broj zaposlenih prema satima rada bio je 48 zaposlenih. 
Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine iznosio je 1.373.328 kn.  
Navodi da je poslovanje bilo zadovoljavajuće. 
Nakon toga na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

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

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

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

 

 

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

 
ODLUKU 

Odobrava se zapošljavanje na radno mjesto „Medicinska sestra“ SSS/VŠS – 2 

izvršitelja na određeno vrijeme u Odjel za školsku medicinu Zavoda. 
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AD 5. 
 

Nakon toga na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 
ODLUKU 

Odobrava se zapošljavanje na radno mjesto „Sanitarni tehničar/medicinska sestra“ 

SSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u Higijensko-epidemiološki odjel Zavoda. 

 

AD 6. 
 
 
Nakon toga na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 
ODLUKU 

 
Odobrava se zapošljavanje dr. med., spec epidemiologije ili dr. med. na radno mjesto 

„Liječnik specijalist epidemiologije“ na određeno vrijeme u Higijensko-

epidemiološkom odjelu Zavodu. 

 

AD 7. 
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 
Daljnjih prijedloga i pitanja nije bilo. 

Predsjedavajući utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na 
odazivu u raspravi te zaključuje sjednicu u 8,45 sati. 
 
ZAPISNIK JE VODILA:                                                       PREDSJEDAVAJUĆA: 
Vanja Vidiček, mag. iur.          Marija Pernjek, struč. spec. oec. 


