
1 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-213/2-2022. 
Zlatar, 21.7.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane u prostorima Zavoda dana 21. srpnja 2022. godine (četvrtak) 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., Branka Čekolj, dipl. oec., Helena 
Smiljanec, dipl. soc. radnica i  Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine se priključio 
on-line. 
Sjednici su  prisustvovali i  ravnatelj Zavoda Tomislav Jadan, dipl. oec., Željko Kurečić, dipl. 
oec., Barbara Tršinski Veverec, mag. iur., Jasna Petek, zamjenica župana za društvene 
djelatnosti, i  on-line  se priključila zamjenica ravnatelja  Marina Stanković Gjuretek dr. med., 
spec. javnog zdravstva. 

Predsjedavajuća, Brigita Coha Blašković, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za 

razdoblje od 1. – 6. mjeseca 2022. godine, 
3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda  za razdoblje  od 1. do 6. mjeseca 2022. godine, 
4. Izvješće  ravnatelja o  pripravnostima  za razdoblje  od 1. do 6. mjeseca 2022. godine, 
5. Donošenje Cjenika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, 
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 12. 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 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
T. Jadan, izlaže izvješće o poslovanju Zavoda za 1.- 6. mjeseca 2022. godine, sukladno 

pisanom materijalu. 
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Navodi da su ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 8.285.950,00 kuna, što je 
428.437 kn  odnosno 5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi iznosili su 
7.166.728,00 kune što je 270.891 kn  odnosno za 4% više nego u istom razdoblju prošle godine. 

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2022. godine ostvaren višak 
prihoda nad izdacima u iznosu od 1.191.746,00 kune. 

Ukupne obveze na dan 30.6.2022. iznosile su 1.576.283,00 kuna i nije bilo dospjelih obaveza.  
Smatra da je poslovanje Zavoda u navedenom periodu bilo zadovoljavajuće, budući da je 

ostvaren  višak prihoda  nad rashodima  u  iznosu od  1.191.746,00 kn u navedenom razdoblju. 
Potraživanja prema zdravstvenim ustanovama iznose 3,7 milijuna kuna, najviše OB Zabok (2.900 000, 
00 kn) i SB Krapinske Toplice (689.000,00 kn), tako da treba razmotriti što da radimo, dug je velik, 
lovimo dug da ne padne u zastaru, jer se nećemo moći naplatiti. 

J. Petek navodi da su bolnice u velikim problemima, dugovi se gomilaju i napominje da će  
razgovarati  sa ravnateljima bolnica u vezi dugova. 

B. Coha Blašković  pohvaljuje Zavod za uspješno poslovanje. 
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 VI. 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 prvih šest mjeseci 2022. 

godine, sukladno pisanom materijalu. 
Navodi da je  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 i povećanje broja  

prekovremenih sati  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 VI. mjeseca 2022. godine. 

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

 
 
 

AD 4. 
 

T. Jadan, podnosi izvješće o pripravnostima za razdoblje od 1.1.2022. do 30. 6. 2022. godine. 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
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1. Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od 1.1.2022. 
godine do 30.06.2022. godine. 

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

 
AD 5. 

 
T. Jadan  predlaže donošenje novog Cjenika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, 
cijene su izražene u kunama i u eurima.  

  
 Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 
 

O D  L  U  K  U 

1. Prihvaća se  Cjenik Zavoda. 

2. Cjenik Zavoda prilaže se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


