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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-239/2-2021. 
Zlatar, 28.07.2021. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 52. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane putem ZOOM aplikacije dana 28. srpnja 2021. 
godine (ponedjeljak) s početkom u 12,30 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Marija Pernjek, struč. spec. 
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Jurica Knezić, dr. med., 
Josip Petrović, dipl. iur. 
Opravdano nenazočni: Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine. 

Sjednici su prisustvovale i Vanja Šenjug, mag. iur., i Miljenka Mužar Sertić iz Upravnog odjela 
za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 

 
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje zapisnika s 51. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2021. godine, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2021. 

godine, 

4. Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2021. godine, 

5. Odobrenje ravnatelju za sklapanje Dodatka IX Ugovoru o provođenju primarne 

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, 

6. V. izmjene Cjenika Zavoda, 

7. Izvješće o situaciji vezano za Covid-19, 

8. Slobodna riječ. 

 

 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 
AD 1. 
 
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K  
Prihvaća se zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 
 
AD 2. 
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Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 

županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2021. godine. 

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

 
 

 
AD 3. 
 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

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

Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2021. godine. 

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

 
AD 4. 
 
Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći 
  

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od 
1.1.2021. godine do 30.06.2021. godine. 

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

AD 5. 
 
Upravno vijeće donosi sljedeću 

 
ODLUKU 

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

zdravstveno osiguranje sklopi Dodatak IX Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene 

zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

 
AD 6. 
 
Upravno vijeće donosi sljedeću 
 

O D  L  U  K  U 
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I. Donosi se odluka o V. izmjeni i dopuni Cjenika Zavoda broj: 01-48/9-2010. od 25. 

veljače 2010. godine. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
AD 7. 
 
M. S. Gjuretek, izlaže ukratko situaciju vezano za Covid-19. 
Tijekom cijelog srpnja gotovo da nije bilo oboljelih te su stoga sve aktivnosti 

usmjerene na cijepljenje. Glavnina cijepljenja odvija se u Zavodu obzirom da liječnici 
obiteljske medicine koji su odradili glavninu cijepljenja u prethodnom valu sada koriste 
godišnje odmore. U Zavodu je dinamično, cijepljenje se provodi svaki dan od 8 do 14 sati 
te subotom uz suradnju sa Zavodom za Hitnu medicinu u vremenu od 8 do 12 sati. 

Također, interes za cijepljenje nešto je manji nego na početku, ali nadamo se da će se 
nakon proteka godišnjih odmora i ta situacija promijeniti. 

T. Jadan, zahvaljuje svim liječnicima obiteljske medicine na aktivnom sudjelovanju u 
cijepljenju te na glavnini posla koju su do sada odrađivali. Preko ljeta teret je na Zavodu 
te se sada u Zavodu pojačano cijepi. 

Napominje da problem više nije dostupnost cijepljenja, već zainteresiranost za 
cijepljenje te da bi akcije stožera trebale biti usmjerene na povećanje interesa za 
cijepljenje. 

Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće donosi sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prima se na znanje izvješće o situaciji vezanoj za Covid-19. 

 

AD 8. 
 
T. Jadan, želi svima ugodne godišnje odmore obzirom da im je prethodila izazovna 

poslovna godina. 
Sjednica je zaključena u 12,40 sati. 
 

ZAPISNIK JE SASTAVILA:                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
  Vanja Šenjug, mag. iur.        Marija Pernjek, struč. spe. oec. 


