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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-206/2-2022. 
Zlatar, 13.7.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane putem Google Meet aplikacije dana 13. srpnja 2022. godine (srijeda) 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, Martina 
Gregurović Šanjug dipl. soc radnica, pročelnica  Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
politiku, branitelje, civilno društvo i mlade. 

Sjednici su  prisustvovali 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 11. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
2. Donošenje Odluke o produženju radnog odnosa Marici Gredičak, dr. med., spec. školske 

medicine 
3. Odluka o odobrenju zapošljavanja za radno mjesto „sanitarni tehničar“ na određeno vrijeme 
4. Odluka o odobrenju zapošljavanja za radno mjesto „sanitarni inženjer“ na određeno vrijeme 
5. Odluka o odobrenju zapošljavanja za radno mjesto „ laboratorijski tehničar“ na određeno 

vrijeme 
6. Slobodna riječ. 

 

 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red  

 
AD 1. 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 11. 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 11. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
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T. Jadan, objašnjava da je doktorica M. Gredičak dana 01.09.2021. god. stekla uvjete za 

starosnu mirovinu, produžen joj radni odnos na 1 godinu i sada bi produžili još jednu godinu do 
01. rujna 2023. godine. Obzirom da je Zavod uputio jednu liječnicu na specijalističko usavršavanje 
iz školske i adolescentne medicine jer ranije nije bilo zainteresiranih liječnika te činjenicu da na 
tržištu radne snage nema specijalista školske medicine, predlaže se produženje radnog odnosa 
imenovane za godinu dana. 

Moli članove Upravnog vijeća da donesu odluku o odobrenju  produženja radnog odnosa, a 
zatim bi se ta odluka dostavila i na suglasnost Ministarstvu zdravstva. 

 
Nakon toga, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

 

1. Odobrava se produženje radnog odnosa Marici Gredičak, dr. med., spec. školske 

medicine na radnom mjestu „Liječnik školske medicine“ za godinu dana nakon navršene 

66. godine života. 

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

 

 

AD 3. 
            
 

T. Jadan, navodi da  Mirjana Mikuš Pavlek, sanit. teh.  odlazi na  bolovanje, rodiljni  i 
roditeljski dopust, pa je potrebna zamjena  te moli članove Upravnog vijeća za suglasnost kako bi 
se mogao raspisati natječaj za zapošljavanje za radno mjesto „ sanitarni tehničar“. 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
  

O D L U K U 

 

3. Odobrava se zapošljavanje na radnom mjestu „ sanitarni tehničar“ na određeno vrijeme. 

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

 

AD 4. 
 

T. Jadan, navodi da  Anita Borošak Tadić, mag. sanit. inžinjerstva  odlazi na  bolovanje, pa je 
potrebna zamjena  te moli članove Upravnog vijeća za suglasnost kako bi se mogao raspisati 
natječaj za zapošljavanje za radno mjesto „ sanitarni inženjer“. 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
  

O D L U K U 

 

1. Odobrava se zapošljavanje na radnom mjestu „ sanitarni inženjer“ na određeno vrijeme. 

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

AD 5. 
 

T. Jadan, navodi da je Mirela Krizmanić, lab. teh. na  bolovanju, pa je potrebna zamjena te 
moli članove Upravnog vijeća za suglasnost kako bi se mogao raspisati natječaj za zapošljavanje 
za radno mjesto „laboratorijski tehničar“. 
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Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
  

O D L U K U 

 

1. Odobrava se zapošljavanje na radnom mjestu „ laboratorijski tehničar“ na određeno 

vrijeme. 

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

 

 
AD 6. 
 

H. Ramadani   u vezi COVID -19 situacije navodi da se broj novooboljelih od COVID- 19 povećava,  ali 
situacija je zasad stabilna. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


