
 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Klasa: 024-01/15-01/5 
Urbroj: 2109-70-03-15/1-4d 
U Čakovcu, 16.03.2015.godine 
 

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA  
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

U 2014. GODINI 
 

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) tijekom 
2014. godine radilo je u sazivu članova/članica Upravnog vijeća i to: Alena Kajmovića, prof. predsjednika 
Upravnog vijeća do 20.05.2014.g., Selme Pernar, dr.med., predsjednice Upravnog vijeća – od 21.05.2014.g., 
Tanje Zelenbaba, dipl.oec. i Maria Tomašeka, dipl.ing., članovi predstavnici vlasnika, Zrinke Zvornik Legen, 
dr.med.spec., članice predstavnice zdravstvenih radnika Zavoda i Mirjane Čorić-Mesarić, bacc.med.lab.diagn., 
članice predstavnice radnika Zavoda – do 03.04.2014.g., odnosno Damjana Debeleca, člana predstavnika 
radnika Zavoda – od 04.04.2014.g.  

Upravno vijeće je tijekom 2014. godine održalo 14 sjednica. Od toga je pet sjednica održano 
telefonskim putem. U radu Upravnog vijeća u pravilu su sudjelovali svi članovi/članice Upravnog vijeća, uz 
ukupno 10 opravdanih izostanaka. Upravno vijeće na svojim sjednicama redovno je odlučivalo o mjesečnim 
izvješćima financijskog poslovanja, te o istome obavještavalo osnivača Zavoda, tromjesečnim, polugodišnjim 
i godišnjim izvješćima ravnateljice o cjelokupnom poslovanju, te praćenju mjesečnog izvršenja određenih 
usluga.  
 
Osim navedenog, raspravljalo se i odlučivalo i o drugim pitanjima, kako slijedi: 
1. 37. Sjednica Upravnog vijeća održana telefonskim putem – 03.01.2014.g. – donošenje odluke o 
sklapanju Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite za 2014.g. s HZZO-om. 
2. 38. Sjednica Upravnog vijeća – 06.02.2014.g. – donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti 
Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja radnika na neodređeno 
vrijeme – zamjena za djelatnicu koja odlazi u mirovinu – 1 izvršitelja/icu sanitarnog inženjera u Djelatnosti 
zdravstvene ekologije ZZJZ MŽ, donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za 
stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa u ZZJZ Međimurske županije na određeno vrijeme 1 
izvršitelja/ice, prvostupnika laboratorijske dijagnostike, 1 izvršitelja/ice, medicinsko-laboratorijskog 
tehničara, 1 izvršitelja/ice, prvostupnika sanitarnog inženjerstva 1 izvršitelja/ice, VŠS ekonomskog 
usmjerenja (prvostupnika ekonomije), sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12), 
donošenje odluke o sklapanju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja za 2014.g. s HZZO-om, donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja 
vezano uz potrebu zapošljavanja radnika na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu radnicu 
radi korištenja bolovanja – 1 izvršitelja/icu ekonomskog tehničara u Jedinici za knjigovodstveno-
računovodstveno-financijske poslove ZZJZ Međimurske županije. 
3. 39. Sjednica Upravnog vijeća – 24.03.2014.g. – donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti 
Ministarstva zdravlja za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u ZZJZ 
Međimurske županije na određeno vrijeme 1 izvršitelja/ice, diplomiranog psihologa i 1 izvršitelja/ice, 
diplomiranog nutricionista, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12), donošenje 
odluke o izmjeni cijena zdravstvenih usluga ZZJZ MŽ, donošenje odluke o izmjeni financijskog plana ZZJZ MŽ 
za 2014.g., donošenje odluke o izmjeni plana nabave ZZJZ MŽ za 2014.g., donošenje odluke o zaključenju 
Ugovora o nabavi četverovalentnog rekombiniranog cjepiva protiv tipova 6, 11, 16 i 18 humanog papiloma 
virusa. 
4. 40. Sjednica Upravnog vijeća – 24.04.2014.g. - informacija o imenovanju novog člana Upravnog vijeća 
od strane Radničkog vijeća Zavoda, a temeljem provedenih izbora za Radničko vijeće Zavoda, donošenje 
odluke o prihvaćanju izvještaja ravnateljice o pripravnostima radnika u Zavodu za prvi kvartal 2014.g., 
obavijest o posjeti Ministra zdravlja Međimurskoj županiji i Županijskoj bolnici Čakovec 23.04.2014.g. 
5. 41. Sjednica Upravnog vijeća - 26.05.2014.g. – donošenje zaključka da se rasprava, kao i donošenje 
odluke vezane uz otpis potraživanja prema Međimurskoj županiji za 2010.g. i prema dospijeću za 2011.g., a 
prema molbi od 09.05.2014.g., klasa: 510-01/14-02/16, urbroj: 2109/1-08-14-02, odgodi do sljedeće 
sjednice Upravnog vijeća, tj. do potpisa sporazuma kojim bi se uvjetovao otpis duga za 2010. i 2011.g. 



 

plaćanjem duga za 2012., 2013. i 2014.g. prema dogovorenom planu otplate, obavijest o provedenom 
redovnom, cjelovitom nadzoru od strane Direkcije HZZO-a u ZZJZ MŽ od 25. do 27. ožujka 2014.g., temeljem 
Plana i programa provođenja redovnih nadzornih poslova u 2014.g., obavijest o provedenom ponovljenom 
redovitom nadzornom pregledu u Mikrobiološkom laboratoriju prema normi HRN EN ISO 15189:2012, koji 
je izvršen od strane Hrvatske akreditacijske agencije, informacija o informatičkom povezivanju 
Mikrobiološkog laboratorija sa Županijskom bolnicom Čakovec. 
6. 42. Sjednica Upravnog vijeća održana telefonskim putem – 16.06.2014.g. – donošenje odluke o 
potrebi zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na određeno 
vrijeme – zamjena za djelatnicu koja se nalazi na bolovanju – 1 izvršitelja/icu diplomiranog ekonomista na 
poslovima rukovoditelja računovodstva i financija u Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-
računovodstvene-financijske poslove, plansko, analitičke, informatičke i administrativne poslove ZZJZ MŽ, 
donošenje odluke o potrebi zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Međimurske županije i Ministarstva 
zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – zamjena za djelatnicu koja odlazi u mirovinu 
– 1 izvršitelja/icu diplomiranog ekonomista na poslovima rukovoditelja računovodstva i financija u 
Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-računovodstvene-financijske poslove, plansko, analitičke, 
informatičke i administrativne poslove ZZJZ MŽ. 
7. 43. Sjednica Upravnog vijeća održana telefonskim putem - 20.06.2014.g. – donošenje odluke o 
prenamjeni sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2014. godinu 
koja se odnosi na potrebe Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u okviru investicijskog i tekućeg 
održavanja te investicijskog ulaganja odobrenog iznosa od 486.200,00 kn. 
8. 44. Sjednica Upravnog vijeća - 28.07.2014.g. – donošenje zaključka o prihvaćanju informacije vezane uz 
postupanje temeljem primljenog zahtjeva Međimurske županije za otpis potraživanja prema istoj za 2010.g. i 
prema dospijeću za 2011.g, provedene rasprave na 41. sjednici Upravnog vijeća, te dopisa upućenog 
Međimurskoj županiji s prijedlogom Sporazuma o namirenju duga, ali se odlaže donošenje bilo kakve odluke 
obzirom da Zavod nema konkretan odgovor Međimurske županije na prijedlog Sporazuma, donošenje 
odluke o izmjeni financijskog plana ZZJZ MŽ za 2014.g., donošenje odluke o izmjeni plana nabave ZZJZ MŽ za 
2014.g., donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu ZZJZ MŽ kojima se dopunjuje i 
mijenja Popis radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova, a u svezi Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna 
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji ZZJZ MŽ, donošenje odluke o potrebi ishođenja 
suglasnosti Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja radnika na 
neodređeno vrijeme – pomoćnika ravnatelja za kvalitetu ZZJZ MŽ – 1 izvršitelja/icu visoke stručne spreme 
prirodoslovnog usmjerenja, donošenje odluke o ovlašćivanju ravnateljice Zavoda na zaključenje Ugovora o 
kupoprodaji dva motorna vozila, donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja ravnateljice o pripravnostima 
radnika u Zavodu za drugi kvartal 2014.g., donošenje odluke o prihvaćanju informacije ravnateljice Zavoda o 
sklopljenom Ugovoru o financijskoj potpori projektu organizacije u području Prioritet P4 Projekti koje 
provode  zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda 
od igara na sreću za 2014. godinu.  
9. 45. Sjednica Upravnog vijeća održana telefonskim putem – 01.08.2014.g. – donošenje odluke o 
potrebi ishođenja suglasnosti Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja 
radnika na neodređeno vrijeme – zamjena za djelatnicu koja odlazi na novo radno mjesto – 1 izvršitelja/icu 
prvostupnika/prvostupnicu medicinsku sestru/tehničara (bacc.med.techn.) u Djelatnosti za javno zdravstvo 
ZZJZ MŽ. 
10. 46. Sjednica Upravnog vijeća – 11.09.2014.g. – donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga 
Međimurske županije za otpis potraživanja prema istoj za 2010.g. i prema dospijeću za 2011.g. u ukupnom 
iznosu od 117.422,10 kn, a prema molbi od 09.05.2014.g., klasa: 510-01/14-02/16, urbroj: 2109/1-08-14-
02, te s obzirom na potpisan Ugovor o namirenju duga s Međimurskom županijom od 01. kolovoza 2014.g., 
donošenje odluke o ovlašćivanju ravnateljice Zavoda na zaključenje Ugovora o kupoprodaji Laboratorijskog 
uređaja za automatsko očitovanje testova osjetljivosti izrađenih disk difuzijskom metodom na agaru, 
donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz 
potrebu zapošljavanja radnika na neodređeno vrijeme – zamjena za djelatnicu koja odlazi na novo radno 
mjesto – 1 izvršitelja/icu dr.med.spec.mikrobiologije u Djelatnosti za mikrobiologiju ZZJZ MŽ, donošenje 
odluke  o upućivanju dopisa osnivaču Međimurskoj županiji kojim će se obavijestiti istu o stanju i potrebi 
saniranja postojećeg kanalizacijskog sustava u krugu Županijske bolnice Čakovec,  s time da se obavijest šalje 
na znanje i svim zdravstvenim ustanovama u krugu ŽBČ, donošenje odluke o upućivanju dopisa Sanacijskom 
vijeću Županijske bolnice Čakovec radi dogovora oko pravičnijeg obračuna režijskih troškova, odnosno 



 

revizije dosadašnjeg dogovora, a u korist svih zdravstvenih ustanova, s time da se obavijest šalje na znanje i 
drugim zdravstvenim ustanovama u krugu ŽBČ, obavijest o događaju od 11.09.2014.g.  kada je u  jutarnjim 
satima utvrđeno da je tokom noći, s 10. – 11. 09.2014.g. provaljeno u dva službena automobila Zavoda, te je 
pokušana  provala u treći automobil. 
11. 47. Sjednica Upravnog vijeća održana telefonskim putem – 22.09.2014.g. – donošenje odluke o 
potrebi ishođenja suglasnosti Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja 
radnika na određeno vrijeme – 1 izvršitelja/icu , doktora medicine u Djelatnosti za mikrobiologiju Zavoda za 
javno zdravstvo Međimurske županije do zasnivanja radnog odnosa dr.med. spec.mikrobiologije na 
neodređeno vrijeme. 
12. 48. Sjednica Upravnog vijeća – 30.10.2014.g. – donošenje odluke o imenovanju Ines Novak, dipl.ing. 
molekularne biologije, voditeljem za kvalitetu u postupku akreditacije Mikrobiološkog laboratorija ZZJZ MŽ  
za normu HRN EN ISO 15189, dok se za zamjenika voditelja za kvalitetu imenuje  se Vesna Vršić Krištofić, 
dr.med.spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom, donošenje odluke o imenovanju Vesne Vršić 
Krištofić, dr.med.spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom tehničkim voditeljem u postupku 
akreditacije Mikrobiološkog laboratorija ZZJZ MŽ za normu HRN EN ISO 15189, dok se za zamjenika 
tehničkog voditelja imenuje Dragutin Furdi, bacc.lab.diagn., donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja 
ravnateljice o pripravnostima radnika u Zavodu za treći kvartal 2014.g., donošenje odluke dopuni odluke o 
imenovanju Povjerenstva za kvalitetu ZZJZ MŽ kojom se novom predsjednicom Povjerenstva imenuje Ines 
Novak, dipl.ing.molekularne biologije, obavijest o vraćanju duga Županijske bolnice Čakovec Zavodu iz 2012., 
2013. i 2014.g. u ukupnom iznosu od 2.108.326,99 kn, donošenje zaključka da će se o zahtjevu osnivača 
glede otpisa duga, raspravljati i odlučivati tek po zaprimljenom pisanom podnesku osnivača koji će istim 
postaviti konkretne zahtjeve, obavijest o rješavanju problema parkinga za službena vozila Zavoda, obavijest 
o razlogu povećanih troškova vode kojima ŽBČ tereti Zavod. 
13. 49. Sjednica Upravnog vijeća – 26.11.2014.g. – donošenje odluke o prihvaćanju izmjena financijskog 
plana ZZJZ MŽ za 2014., donošenje odluke o prihvaćanju izmjena plana nabave ZZJZ MŽ za 2014.g., donošenje 
odluke o zaključenju Ugovora o instaliranju aplikativnog modula za upravljanje poslovnim procesima 
Zavoda, a u cilju efikasnijeg i učinkovitijeg rada Djelatnosti za nemedicinska pitanja, Djelatnosti 
epidemiologije, Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, te 
učinkovitije povezivanje Mikrobiologije i računovodstva, donošenje odluke o potrebi ishođenja suglasnosti 
Međimurske županije i Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja radnika na neodređeno 
vrijeme – 1 izvršitelja/icu na poslovima informatičara u Djelatnosti/jedinici za knjigovodstveno-
računovodstvene-financijske poslove, plansko, analitičke, informatičke i administrativne poslove ZZJZ MŽ, 
donošenje odluke o prihvaćanju zahtjeva Međimurske županije za isplatom viška prihoda nad rashodima, a 
temeljem dopisa od 21.11.2014.g., klasa: 210-01/14-02/27, urbroj: 2109/1-01-14-01, čime je Upravno 
vijeće suglasno da se višak prihoda nad rashodima iz prethodnih razdoblja prenese osnivaču, odnosno da se 
izvrši prijeboj međusobnih potraživanja temeljem Ugovora o namirenju duga od 01.08.2014.g. i ostvarenog 
viška prihoda nad rashodima, donošenje izmjene odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove ZZJZ MŽ 
kojom se umjesto dosadašnje članice Marijane Zadravec, dr.med.spec. u isto imenuje Zrinka Zvornik Legen, 
dr.med.spec. 
14. 50. Sjednica Upravnog vijeća – 22.12.2014.g. – donošenje odluke o prihvaćanju izmjena financijskog 
plana ZZJZ MŽ za 2014.g., donošenje odluke o prihvaćanju financijskog plana ZZJZ MŽ za 2015.g., donošenje 
odluke o prihvaćanju plana nabave ZZJZ MŽ za 2015.g., donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i razvoja 
ZZJZ MŽ za 2015. godinu, donošenje odluke o prihvaćanju Plana specijalizacija ZZJZ MŽ za 2015.g., kojim se 
utvrđuje potreba za upućivanjem doktora medicine na specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije, donošenje 
odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite na radu ZZJZ MŽ za 2014. godinu, donošenje odluke o 
prihvaćanju Plana i programa mjera zaštite na radu ZZJZ MŽ za 2015. godinu, donošenje odluke o 
prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva ZZJZ MŽ za 2014. godinu, donošenje odluke o ovlašćivanju 
ravnateljice na zaključenje Ugovora o kupoprodaji vozila, Ugovora o kupoprodaji mikroskopa, Ugovora za 
aplikativni program za evidenciju citoloških i patohistoloških nalaza i programa za prevenciju prekomjerne 
tjelesne težine i debljine, Ugovora o instaliranju aplikativnog modula za upravljanje poslovnim procesima 
Zavoda i Ugovora za nabavu dijagnostičkih sredstava kompaktibilna s  uređajem za molekularno otkrivanje 
uzročnika direktno iz uzoraka naziva CE-GXIV-2N3-6 GENEXPERT IV-2SITES, donošenje odluke o 
prihvaćanju informacije za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske 
županije za 2014. godinu koja se odnosi na potrebe ZZJZ MŽ u okviru investicijskog i tekućeg održavanja te 
investicijskog ulaganja odobrenog iznosa od 486.200,00 kn, donošenje odluke o prihvaćanju informacije o 
prijedlogu financijskog plana ZZJZ MŽ za razdoblje 2015.-2017. godine, a u skladu s odredbama Zakona o 



 

proračunu koje se odnose na izradu proračuna, te temeljem primljenog e-mail-a od Međimurske županije, 
donošenje odluke o prihvaćanju izmjene i dopune Pravilnika o radu ZZJZ MŽ kojima se dopunjuje i mijenja 
Popis radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova, a u svezi Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, donošenje odluke o prihvaćanju izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji ZZJZ MŽ, donošenje odluke o prihvaćanju Zahtjeva 
Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, vezano na retroaktivnu isplatu razlike putnih 
troškova za radnike, za mjesec lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2014.g. 

 
 

 
NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 
Naknade su isplaćivane sukladno odluci Ministra zdravlja o utvrđivanju visine naknade za rad 

predsjednika i članova Upravnog vijeća zdravstvene ustanove. U razdoblju siječanj-prosinac 2014. g. 
naknada za rad predsjednika je isplaćivana u neto vrijednosti od 900,00 kn, a za članove/ice Upravnog vijeća 
700,00 kn. Sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća isplaćivani su i putni troškovi. Naknade 
članovima/icama Upravnog vijeća za 2014. godinu isplaćivale su se svakog 5.-og u mjesecu za prethodni 
mjesec. 

Ime i prezime 

Brutto iznos Neto iznos 

naknada 
troškovi 
prijevoza 

naknada 
troškovi 

prijevoza  

Alen Kajmović, prof. 
01.01.-20.05.2014. 

Selma Pernar, dr.med. 
20.05.-31.12.2014. 

 
6.000,00 

 
12.413,92 

 
- 
 
- 

 
3.600,00 

 
7.200,00 

 
- 
 
- 

Tanja Zelenbaba, dipl.oec. 14.482,92 - 8.400,00 - 

Mario Tomašek, dipl.ing. 14.000,04 300,00 8.400,00 180,00 

Zrinka Zvornik Legen, 
dr.med.spec. 

14.482,92 - 8.400,00 - 

Mirjana Čorić-Mesarić, 
bacc.med.lab.diagn. 
01.01.-03.04.2014.g. 

Damjan Debelec, lab.tehn. 
04.04.-31.12.2014. 

 
3.620,73 

 
10.500,03 

 
- 
 
- 

 
2.100,00 

 
6.300,00 

 
- 
 
- 

Ukupno 75.500,56 300,00 44.400,00 180,00 

Na brutto vrijednost isplate obračunan je doprinos za zdravstveno osiguranje 13% (do 30.04.2014.g. i 15%  
od 01.05.2014.g.) u iznosu od 10.990,44 kn. 

 

 
Predsjednica 

Upravnog vijeća 
ZZJZ Međimurske županije 

 Selma Pernar, dr.med. 


