
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-176/3-2022. 
Zlatar, 15.6.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane dana 15. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 12:00 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.  
Sjednici je prisustvovala i Barbara Tršinski Veverec, mag. iur., kao zapisničarka  i Tomislav 
Jadan, dipl. oec. 

Predsjedavajuća, Brigita Coha Blašković, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
2. Razgovor s kandidatom prijavljenim na natječaj za ravnatelja Zavoda te donošenje Odluke o 

imenovanju ravnatelja Zavoda. 
3.    Slobodna riječ. 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.  

 
AD 1. 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 9. 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 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
 

 
              B. Coha Blašković pozdravlja kandidata, sadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo 
Krapinsko – zagorske županije, Tomislava Jadana i moli ga da se predstavi kao i svoj Plan i program 
rada. 

         T. Jadan, izlaže svoj plan rada u kojem navodi da u narednom periodu treba i nadalje 
unapređivati i racionalizirati dosadašnji sustav. Također, i nadalje je potrebno ulaganje u kadrove 
budući da je potrebno pratiti visoke standarde kvalitete kako bi Zavod ostao konkurentan na tržištu 
te pružao kvalitetnu uslugu svojim pacijentima. Jedan od preduvjeta za kvalitetnije, ekonomičnije i 



racionalnije poslovanje je ulaganje u informatičku i komunikacijsku tehnologiju, a kako bi se ista 
koristila na svrsishodan način. 

Smatra da je i nadalje potrebno raditi na povećanju javnozdravstvenih aktivnosti, vidljivosti u 
lokalnoj zajednici i medijima, a osobito s obzirom na trend porasta broja kroničnih nezaraznih bolesti. 
Također,  borba protiv COVID pandemije i oko cijepljenja ne prestaje. 

 Potrebno je poslovanje Zavoda još više tržišno orijentirati, na način da se uloži dodatan 
napor na stvaranju fleksibilnosti i konkuretnosti na tržištu. 
 

Z. Kudelić, navodi da Radničko vijeće podržava dosadašnjeg ravnatelja za novi mandat, 
budući da je dosadašnja suradnja bila uspješna i kolegijalna, radnici su zadovoljni i dostupne su im 
edukacije. 

H. Ramadani, navodi da je odluka Stručnog vijeća da se podrži Tomislav Jadan, jer dobro 
surađuju, imaju samostalnost u radu i mogućnost edukacije. 

Nakon rasprave, Upravno vijeće pristupilo je glasovanju. 
 Upravno vijeće sa pet glasova za, jednoglasno donijelo 

 
 ODLUKU 

 
Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije imenuje se TOMISLAV 

JADAN, dipl. oec. iz Zaboka, Vladimira Nazora 1. 

Mandat imenovanom traje četiri (4) godine, računajući od 2. kolovoza 2022. godine do 1. 

kolovoza 2026. godine. 

  
AD 3. 
 

Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 12:20 sati. 
 

 
 

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


