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IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA  
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

U 2017. GODINI 
 

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) tijekom 
2017. godine radilo je u sazivu članova/članica Upravnog vijeća i to: dr.sc. Predraga Kočile, dr.vet.med., viši 
stručni suradnik, predsjednik Upravnog vijeća, od 30. studenog 2017.g. (do 29. studenog 2017.g. Selma 
Pernar, dr.med., predsjednica Upravnog vijeća), Vlatke Kovač, mag.prim.educ., od 30. studenog 2017.g.  (do 
29. studenog 2017.g. Tanja Zelenbaba, dipl.oec. i Antuna Rođaka, dipl.ing., od 30. studenog 2017.g. (do 29. 
studenog 2017.g. Mario Tomašek, dipl.ing.), članovi predstavnici vlasnika, Zrinke Zvornik Legen, 
dr.med.spec., članice predstavnice zdravstvenih radnika Zavoda i Damjana Debeleca, bacc.med.lab.diagn., 
člana predstavnika radnika Zavoda.  

Upravno vijeće je tijekom 2017. godine održalo 11 sjednica. Od toga je jedna sjednica održana 
elektronskim putem. U radu Upravnog vijeća u pravilu su sudjelovali svi članovi/članice Upravnog vijeća, uz 
ukupno 6 opravdanih izostanaka. Upravno vijeće na svojim sjednicama redovno je verificiralo zapisnike s 
prošlih sjednica, odlučivalo o mjesečnim izvješćima financijskog poslovanja, te o istome obavještavalo 
osnivača Zavoda, tromjesečnim, polugodišnjim, devetomjesečnim 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. 32. Sjednica Upravnog vijeća održana elektronskim putem – 30.01.2017.g. – donošenje odluke o 
sklapanju Dodatka VII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja s HZZO-om za 2014.g., a koji se odnosi na razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine; 
donošenje odluke o sklapanju Dodatka V Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene 
zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine, a koji se odnosi na razdoblje od 01. siječnja 
do 31. ožujka 2017. godine. 
2. 33. Sjednica Upravnog vijeća – 13.02.2017.g. – donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o 
pripravnostima radnika u Zavodu za četvrti kvartal 2016.g.; donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga 
Sporazuma o otplati duga za specijalizaciju iz psihijatrije za Melani Smilović, dr.med.; odluka o potrebi 
zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zasnivanje radnog odnosa na određeno 
vrijeme u nepunom radnom vremenu – zbog povećanog obima posla – 1 izvršitelja/icu nutricionista/cu u 
Djelatnosti za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije; odluka o potrebi 
zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje putem Stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Planu pripravnika Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije za 2017.g. 
3. 34. Sjednica Upravnog vijeća – 16.03.2017.g. – donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća 
ravnateljice sukladno Metodologiji Međimurske županije za 2016.g. – financijsko izvješće, izvješće ravnatelja 
o izvršenju plana i programa rada, izvješće ravnatelja o pritužbama, izvješće o radu Upravnog vijeća; 
donošenje odluke o izmjeni i dopuni financijskog plana za 2017.g.; donošenje odluke o izmjeni plana nabave 
za 2017.g.; donošenje odluke o potrebi zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva za 
zapošljavanje putem Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 administrativnog 
radnika SSS ekonomskog usmjerenja; donošenje zaključka da se ravnatelju ŽB Čakovec uputi dopis radi 
dogovora oko pravičnijeg obračuna režijskih troškova, odnosno revizije dosadašnjeg dogovora, a u korist 
svih zdravstvenih ustanova.  
4. 35. Sjednica Upravnog vijeća – 14.04.2017.g. – donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o 
pripravnostima radnika u Zavodu za prvi kvartal 2017.g.; donošenje odluke o sklapanju Dodatka VIII 
Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s HZZO-om za 
2014.g., a koji se odnosi na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine; donošenje odluke o sklapanju 
Dodatka VI Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. 
travnja do 31. prosinca 2015. godine, a koji se odnosi na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine; 



 

suglasnost za zapošljavanje s određenog na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/icu prvostupnika/cu 
sestrinstva u Djelatnosti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije; donošenje 
zaključka za pokretanje postupka za brisanje hipoteke s nekretnine Zavoda – Paviljon 4 i pokretanje 
postupka upisa prava vlasništva u zemljišne knjige. 
5. 36. Sjednica Upravnog vijeća – 22.05.2017.g. – donošenje zaključka da će se Međimurskoj županiji još 
jednom uputiti dopis s pozivom na plaćanje dospjelog duga; donošenje odluke za zaključenje ugovora o 
kupoprodaji novog vozila. 
6. 37. Sjednica Upravnog vijeća – 29.06.2017.g. – donošenje odluke o potpisivanju ugovora o kupoprodaji 
„Aparata za automatizirano punjenje petri posuda“. 
7. 38. Sjednica Upravnog vijeća – 27.07.2017.g. – donošenje odluke o prihvaćanju rebalansa financijskog 
plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2017.g.; donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja 
o pripravnostima radnika u Zavodu za drugi kvartal 2017.g.; donošenje odluke o sklapanju Dodatka IX 
Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014.g., a koji 
se odnosi na razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine; donošenje odluke o sklapanju Dodatka VII 
Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. 
prosinca 2015. godine, a koji se odnosi na razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 
8. 39. Sjednica Upravnog vijeća – 25.09.2017.g.  – donošenje odluke o prijedlogu za odobrenje sredstava 
decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2018. godinu; donošenje odluke o 
potrebi zapošljavanja i zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i nastavno 
porodiljni dopust – 1 izvršitelja/icu SSS laboratorijskog tehničara u Mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za 
javno zdravstvo Međimurske županije; donošenje odluke o potrebi zapošljavanja i ishođenja suglasnosti 
Ministarstva zdravstva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 1 izvršitelja/icu 
prvostupnika/cu sestrinstva za potrebe novog tima u Djelatnosti školske medicine Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije; donošenje odluke kojom se daje suglasnost za zapošljavanje i ishođenje 
suglasnosti Ministarstva zdravstva na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci, 2 pripravnika  - doktora 
medicine, radi obavljanja pripravničkog staža; donošenje odluke da se zatraži suglasnost Ministarstva 
zdravstva vezano uz potrebu zapošljavanja radnika na određeno vrijeme u trajanju od 24 sata tjedno, za 
vrijeme trajanja projekta Interreg ZDRAVjednakost, 1 izvršitelja/icu diplomiranog nutricionista u Djelatnosti 
za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. 
9. 40. Sjednica Upravnog vijeća – 30.10.2017.g. – donošenje zaključka da se donošenje odluke o uplati 
dobiti – viška prihoda poslovanja u 2016. godini u iznosu od 500.000,00 kuna u proračun osnivača, 
Međimurske županije, odgodi do sljedeće sjednice Upravnog vijeća; donošenje odluke o prihvaćanju 
izvještaja o pripravnostima radnika u Zavodu za treći kvartal 2017. godine; donošenje zaključka da se ŽB 
Čakovec, odnosno ravnatelju te Upravnom vijeću Bolnice kao i osnivaču uputi dopis sa zamolbom da se održi 
zajednički sastanak kojim bi se zbog neplaćanja ŽB Čakovec utvrdili konkretni koraci radi podmirenja 
dospjelog duga; donošenje odluke o prenamjeni sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva 
Međimurske županije za 2017. godinu; donošenje odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme – 
zamjena za djelatnicu koja se nalazi na bolovanju – 1 izvršitelja/icu prvostupnika/cu sestrinstva u 
Djelatnosti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije; donošenje odluke o potrebi 
produženja ugovora o radu na određeno vrijeme - dipl.nutricionista. 
10. 41. Sjednica Upravnog vijeća – 28.11.2017.g. – donošenje odluke za uplatu viška prihoda poslovanja u 
proračun osnivača, Međimurske županije, temeljem zahtjeva osnivača; odluka o izmjeni cjenika ZZJZ 
Međimurske županije – formiranje cijene za testiranje na prisutnost metabolita, psihoaktivnih supstanci u 
urinu. 
11. 1. Sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu članova predstavnika osnivača – 21.12.2017.g. – 
rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZZJZ Međimurske županije, 
župana Međimurske županije; donošenje odluke o rebalansu financijskog plana ZZJZ Međimurske županije 
za 2017.g.; donošenje odluke o financijskom planu ZZJZ Međimurske županije za 2018.g.; donošenje odluke o 
prihvaćanju informacije o prijedlogu financijskog plana ZZJZ Međimurske županije za razdoblje 2018.-2020. 
g.; donošenje odluke o prihvaćanju plana rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 
2018.g.; donošenje Plana specijalizacija ZZJZ Međimurske županije za 2018.g.; donošenje odluke o izvršenju 
Plana i programa mjera zaštite na radu ZZJZ MŽ za 2017.g.; donošenje odluke o prihvaćanju Plana i programa 
mjera zaštite na radu ZZJZ MŽ za 2018.g.; donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o provedenoj akreditaciji 
Mikrobiološkog laboratorija ZZJZ MŽ u 2017.g.; donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o radu Etičkog 
povjerenstva Zavoda za  2017.g.; donošenje odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva; donošenje 
odluke o prihvaćanju prijedloga za otpis potraživanja. 



 

 
 

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

predsjednika i članova Upravnog vijeća zdravstvene ustanove. U razdoblju siječanj-prosinac 2017.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 2017. godinu isplaćivale su se do 10.-og u mjesecu za prethodni mjesec. 

 

Ime i prezime 

Brutto iznos Neto iznos 

naknada 
troškovi 
prijevoza 

naknada 
troškovi 
prijevoza  

Dr.sc. Predrag Kočila, 
dr.vet.med.,  

viši stručni suradnik  
(od 30.11.2017.g.) 

1.358,70 - 900,00 - 

Selma Pernar, dr.med. 
(od 01.01.-29.11.2017.g.) 

14.945,70 - 9.900,00 - 

Vlatka Kovač, mag.prim.educ.  
(od 30.11.2017.g.) 

1.056,76 - 700,00 - 

Tanja Zelenbaba, dipl.oec. 
(od 01.01.-29.11.2017.g.) 

11.624,36 - 7.700,00 - 

Antun Rođak, dipl.ing. 
(od 30.11.2017.g.) – nije dostavio 

podatke za isplatu, kasnije razriješen 
(10.01.2018.g.) 

- - - - 

Mario Tomašek, dipl.ing. 
(od 01.01.-29.11.2017.g.) 

11.257,29 421,04 7.700,00 288,00 

Zrinka Zvornik Legen, 
dr.med.spec. 

12.681,12 - 8.400,00 - 

Damjan Debelec, 
bacc.med.lab.diagn. 

12.280,68 - 8.400,00 - 

Ukupno 65.204,61 421,04 43.700,00 288,00 

Na brutto vrijednost isplate obračunan je doprinos za zdravstveno osiguranje 7.5%, u iznosu od 4.921,89 kn. 

 
 
 

Predsjednik 
Upravnog vijeća 

ZZJZ Međimurske županije 
 Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med., 

viši stručni suradnik 


