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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. Kovačića 1 
Broj: 01-294/2-2018. 
Zlatar, 30.08.2018. 

Z A P I S I K  

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane u Zlataru dana 30. kolovoza 2018. godine, s 
početkom u 8,00 sati. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Marija Pernjek, struč. spec. oec., predsjednica 
Upravnog vijeća, Marijan Tenšek, prof. povijesti, Husen Ramadani, dr. med., spec. školske 
medicine, Josip Petrović, dipl. iur. i Zvonko Kudelić, lab. ing. 

Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda, Martina Gregurović 
Šanjug, dipl. soc. radnica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade i Vanja Vidiček, mag. iur., koja je vodila zapisnik. 

Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice i zabilješke sa 12. sjednice Upravnog vijeća 

Zavoda, 

2. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje 1.-6. mjesec 2018. godine, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 1.-6. mjesec 2018. godine, 

4. Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje 1.-6. mjesec 2018. godine, 

5. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, 

6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, 

7. Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanta za specijalizaciju iz školske i 

adolescentne medicine, 

8. Odluka o odobrenju zapošljavanja na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Sanitarni 

inženjer“ u Higijensko-epidemiološkom Odjelu Zavoda, 

9. Slobodna riječ. 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

AD 1. 
 
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K  
Prihvaća se zapisnik sa 11. sjednice te zabilješka sa 12. sjednice Upravnog vijeća 

Zavoda. 
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AD 2. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 
 

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

zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2018. godine. 

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

 
AD 3. 
 
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 2018. godine. 

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

 
 

AD 4. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
 

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

1.1.2018. godine do 30.06.2018. godine. 
2. To izvješće prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
AD 5. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

1. Donosi se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-

zagorske županije. 

2. Taj Pravilnik prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

AD 6. 
 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
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1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zavoda za javno 

zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. 

2. Taj Pravilnik prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio. 

 

AD 7. 
 

Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

1. Imenuje se Povjerenstvo Zavoda za izbor specijalizanta iz školske i adolescentne 

medicine u sljedećem sastavu: 

 
1) Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine, 
2) Marica Gredičak, dr. med., spec. školske medicine, 
3) Mirjana Zjača-Novosel, dr. med., spec. školske medicine, 
4) Melita Očić-Leljak, dr. med., spec. pedijatrije,  
5) Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda. 

 
2. Povjerenstvo je dužno provesti postupak propisan uvodno cit. Pravilnikom te 
nakon toga dostaviti ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju. 

 
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

AD 8. 
 
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

1. Odobrava se zapošljavanje na radno mjesto „Sanitarni inženjer“ (VŠS ili VSS) na 

neodređeno vrijeme u Higijensko-epidemiološkom odjelu Zavoda. 

2. Ova Odluka dostavit će se Županu Krapinsko-zagorske županije i Ministarstvu 

zdravstva radi dobivanja suglasnosti za zapošljavanje. 

 
 

AD 9. 
 
Nije bilo rasprave pod ovom točkom dnevnog reda. 
 

Predsjedavajuća utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na 
odazivu u raspravi te zaključuje sjednicu u 9,15 sati. 
 
ZAPISNIK JE VODILA:                                                                         PREDSJEDNICA           
                                                                                                            UPRAVNOG VIJEĆA: 
Vanja Vidiček, mag. iur. Marija Pernjek, struč. spe. oec. 


