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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-137/2-2022. 
Zlatar, 29.4.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane dana 29. travnja 2022. godine (petak) 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, Marina 

Stanković  Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva i  Sonja Novački, mag. iur.,  kao 
predstavnica  Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade. 
Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda Tomislav Jadan, dipl. oec., 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 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za 

razdoblje od 1. – 3. mjeseca 2022. godine, 
3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda  za razdoblje  od 1. do 3. mjeseca 2022. godine, 
4. Izvješće  ravnatelja o  pripravnostima  za razdoblje  od 1. do 3. mjeseca 2022. godine, 

5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto „ravnatelja“ Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – 

zagorske županije, 

6. Odluka o odobrenju zapošljavanja za  radno mjesto „ liječnik specijalist epidemiolog“ na 

određeno vrijeme, 

7. Odluka o odobrenju zapošljavanja za  radno mjesto „ liječnik specijalist psihijatar “ na 

neodređeno vrijeme, 

8. Prijedlog Radničkog vijeća za donošenje odluke o podjeli dara u naravi ( bona)  svakom 

zaposleniku ZZJZ KZŽ u iznosu  od 600,00 kn ( uskrsnice), 

9. Izvješće  o situaciji vezano uz COVID -19, 

10. Slobodna riječ. 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red  

 
AD 1. 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća. 

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

Z A K L J U Č A K  
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Prihvaća se zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
 
T. Jadan, izlaže izvješće o poslovanju Zavoda za prvo tromjesečje 2022. godine, sukladno 

pisanom materijalu. 
Navodi da su ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 4.204.614,00 kuna, što je za 16% 

više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi iznosili su 3.450.875,00 kune što je za 6% 
više nego u istom razdoblju prošle godine. 

Iz navedenog proizlazi da je u prvom tromjesečju 2022. godine ostvaren višak prihoda nad 
izdacima u iznosu od 753.739,00 kune. 

Ukupne obveze na dan 31.3.2022. iznosile su 1.192.113,00 kuna,  od čega su dospjele 
obaveze iznosile  20. 957,00 kuna. 

Smatra da je poslovanje Zavoda u navedenom periodu bilo zadovoljavajuće, budući da je 
ostvaren  višak prihoda  nad rashodima  u  iznosu od 753.739 kn u navedenom razdoblju. 

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 2022. godine. 

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

 
 
AD 3. 

 
Ž. Kurečić, izlaže izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prva tri mjeseca 2022. godine, 

sukladno pisanom materijalu. 
Navodi da  rast prihoda s tržišta značajan, dok kod HZZO-a je sve  isto, nema pomaka u 

plaćanju. 
Ističe značajniji rast izdataka za energente, za  plaće  povećanje od 1%, a što je utjecalo na 

povećanje ukupnih rashoda. 
Također, u referentnom periodu bili su znatno viši rashodi za tekuće održavanje, zbog 

značajnog povećanja cijena energenata.  
Zavod sve svoje obveze podmiruje u roku, a potraživanja konstantno nastoji naplatiti. 
Smatra da je poslovni rezultat zadovoljavajući. 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-

zagorske županije za razdoblje od I. do III. mjeseca 2022. godine. 

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

 
 
 

AD 4. 
 

T. Jadan, podnosi izvješće o pripravnostima za prva tri mjeseca 2022. godine. 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
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Z A K LJ U Č A K 

 
1. Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od 1.1.2022. 

godine do 31.03.2022. godine. 
2. To izvješće prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 
AD 5. 

 
T. Jadan, obaviještava prisutne da mu se bliži istek mandata te da je potrebno donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za ravnatelja Zavoda tri mjeseca prije isteka mandata. 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
 

O D  L  U  K  U 

1. Raspisat će se natječaj za ravnatelja Zavoda. 

2. Tekst natječaja prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio 
 

 
             AD 6. 
 

T. Jadan, navodi da Bojana Mahmutović dr.med. spec. epidemiologije  odlazi na rodiljni  i 
roditeljski dopust, pa je potrebna zamjena  te moli članove Upravnog vijeća za suglasnost kako bi 
se mogao raspisati natječaj za zapošljavanje za „ liječnika specijalista epidemiologa“. 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
  

O D L U K U 

 

1. Odobrava se zapošljavanje na radnom mjestu „ liječnik specijalist epidemiolog“ na 

određeno vrijeme. 

2. Ova Odluka dostavit će se na suglasnost Ministarstvu zdravstva. 

 

AD 7. 
 
T. Jadan, navodi da je situacija ( pandemija COVID -19, potresi) zahtjevna za mentalno 

zdravlje i pokazala se potreba za stručnjakom za mentalno zdravlje koji bi se bavio djecom i 
mladima te moli članove Upravnog vijeća za suglasnost kako bi se mogao raspisati natječaj za 
zapošljavanje za „ liječnika specijalista psihijatra“. 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
  

O D L U K U 

 

3. Odobrava se zapošljavanje na radnom mjestu „ liječnik specijalist psihijatar“ na 

neodređeno vrijeme. 

4. Ova Odluka dostavit će se na suglasnost Ministarstvu zdravstva. 

 
AD 8. 
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 B. Coha Blašković  povodom prijedloga Radničkog vijeća za donošenje odluke o podjeli dara u naravi 

( bona)  svakom zaposleniku ZZJZ KZŽ u iznosu  od 600,00 kn ( uskrsnice) navodi da čestita  svima na 

radu i  dobrim rezultatima Zavoda. 

 Pristupilo se je glasovanju te je prijedlog radničkog vijeća za isplatom dara u naravi jednoglasno 

usvojen.  

Z. Kudelić, navodi da se svima zahvaljuje. 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

 O D L U K U 

  Prihvaća se  prijedlog Radničkog vijeća o podjeli dara u naravi ( bona)  svakom zaposleniku ZZJZ KZŽ 

u iznosu  od 600,00 kn ( uskrsnice). 

 

 
AD 9. 
 

H. Ramadani   navodi da broj novooboljelih od COVID- 19 pada, situacija se stabilizira, puno je manje 
testiranja. Procijepljeno je 64 % odraslog stanovništva u našoj županiji. Računa se da je  80 % ljudi je 
došlo u kontakt s  virusom COVID – 19. Mali je interes za cijepljenje. Odaziv djece na cijepljenje je 
nizak. 
 

AD 10. 
 

Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 8,38 sati. 
 

 
 

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


