
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-69/1-2022. 
Zlatar, 25.02.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.          
G. Kovačića 1, održane putem Google Meet aplikacije dana 25. veljače 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 i Martina 
Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
politiku, branitelje, civilno društvo i mlade. 

 
Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda Tomislav Jadan, dipl. oec., Barbara Tršinski Veverec, 
mag. iur. i Želimir Kurečić, mag. oec. 
Predsjedavajuća, Brigita Coha Blašković, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda u 2021. godini, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda u 2021. godini, 

4. Izvješće o pripravnostima u 2021. godini, 

5. Odobrenje ravnatelju za potpisivanje Dodatka III. Ugovoru o provođenju specijalističko- 

dijagnostičke zdravstvene zaštite, 

6. Obavijest o situaciji vezano za COVID-19, 

7. Slobodna riječ. 

 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red i njegovu dopunu. 

 
AD 1. 
 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 5. 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 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 
AD 2. 

 

T. Jadan, izlaže izvješće o poslovanju Zavoda u 2021. godini, sukladno pisanom materijalu.  
Nakon rasprave na prijedlog predsjedavajuće, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

sljedeću 



 
O D L U K U 

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

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

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

 
AD 3. 
 
Ž. Kurečić, izlaže Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda u 2021. godini, sukladno pisanom 

materijalu. 
       Nakon rasprave, 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 2021. godinu. 

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

 
AD 4. 
 
T. Jadan,  izlaže Izvješće o pripravnostima u 2021. godini, sukladno pisanom materijalu. 
Nakon rasprave, na prijedlog predsjedavajuće 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 31.12.2021. godine. 

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

AD  5. 
 
 
T. Jadan, navodi da je na potpisivanje stigao Dodatak III. Ugovoru o provođenju specijalističko- 

dijagnostičke zdravstvene zaštite, sa HZZO-om koji se sklapa za razdoblje do 31.12.2022. 

godine.. 

Nakon rasprave, na prijedlog predsjedavajuće 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 III. Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke 

zdravstvene zaštite. 

 

  AD  6. 
 

          H. Ramadani  izvještava o situaciji vezano uz COVID -19. 
          Nakon rasprave, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izvješće. 

 

AD 7. 
 



T. Jadan, se zahvaljuje svim djelatnicima Zavoda na radu u uvjetima pandemije COVIDA-19. 
Radnici su se dobro organizirali i pripremili za rad u uvjetima pandemije te istovremeno nastavili 
obavljati svoj redovni posao. Posla je bilo jako puno. Navodi da je poslovanje Zavoda i u takvim 
uvjetima ostalo relativno stabilno. Godina je bila teška i izazovna, zahvaljuje se još jedanput svim 
zaposlenicima, članovima Upravnog vijeća i Županiji na zajedničkom radu i potpori. 

 
M. Gregurović Šanjug, navodi da je godina bila teška i izazovna te da je epidemiološka 

djelatnost bila najvažniji segment u uvjetima borbe protiv pandemije,  te čestita  ravnatelju i 
djelatnicima na uspješnom radu u izazovnim okolnostima i zahvaljuje se svima na teretu koji su 
podnijeli. 

 
Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 8,35 sati. 
 

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


