
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e 
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90 
Računovodstvo fax: 040/31 03 38 
MB: 01120433 
OIB: 21616787735 

 

Klasa:    024-01/16-01/3 
Urbroj:  2109-70-03-16/1 
Datum:  22.01.2016. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 
154/14),  s a z i v a m 
 
 
   SEDAMNAESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije   

 
 

dana 27. siječnja 2016.g. (srijeda) u  15,15  sati 
u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec,  

I. G. Kovačića 1 e,  prizemlje u objektu Paviljona 4., 
prostorije Ravnateljstva 

 

   P r e d l a ž e m D N E V N I  R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice održane 28. prosinca 2015.g. 
2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice održane telefonskim putem dana 04. siječnja 2016.g. 
3. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice održane telefonskim putem dana 12. siječnja 2016.g.  
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o pripravnostima radnika u Zavodu. 
5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno 

zdravstvo Međimurske županije. 
6. Odluka o potrebi zapošljavanja i ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za zasnivanje radnog 

odnosa na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i nastavno porodiljni dopust – 1 
izvršitelja/icu SSS ekonomskog usmjerenja na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima u 
Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-računovodstvene-financijske poslove, plansko analitičke, 
informatičke i administrativne poslove Zavoda za javno zdravstvo  Međimurske županije. 

7. Prijedlog pokretanja postupka izmjene Sporazuma o raspodjeli i načinu plaćanja energenata 
zdravstvenih ustanova u krugu Županijske bolnice Čakovec. 

8. Informacija o pokretanju postupka uknjižbe predbilježbe prava vlasništva na nekretnini Zavoda 
za javno zdravstvo Međimurske županije. 

9. Pitanja i prijedlozi. 
                                 Predsjednica Upravnog vijeća 

                                           ZZJZ Međimurske županije 
                                                           Selma Pernar, dr.med. 

    
 
U privitku: Obrazloženje 

 

 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije  

koja će se održati 27. siječnja 2016. godine 
 
 
 
TOČKA 1. dnevnog reda 
 Provesti će se postupak verifikacije zapisnika i odluka Upravnog vijeća usvojenih na 14. 
sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine. 

Zapisnik se nalazi u privitku ovog obrazloženja. 
IZVJEŠĆUJE: Predsjednica Upravnog vijeća Selma Pernar, dr.med. 
 
TOČKA 2. dnevnog reda 
 Provesti će se postupak verifikacije zapisnika i odluke Upravnog vijeća usvojenih na 15. 
sjednici održanoj telefonskim putem 04. siječnja 2016. godine. 

Zapisnik se nalazi u privitku ovog obrazloženja. 
IZVJEŠĆUJE: Predsjednica Upravnog vijeća Selma Pernar, dr.med. 
 
TOČKA 3. dnevnog reda 
 Provesti će se postupak verifikacije zapisnika i odluke Upravnog vijeća usvojenih na 16. 
sjednici održanoj telefonskim putem 12. siječnja 2016. godine. 

Zapisnik se nalazi u privitku ovog obrazloženja. 
IZVJEŠĆUJE: Predsjednica Upravnog vijeća Selma Pernar, dr.med. 
 
TOČKA 4. dnevnog reda 

Temeljem Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih 
ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe, NN 4/2014, 
ravnateljica Zavoda u obavezi je predati Upravnom vijeću kvartalni izvještaj o pripravnostima 
radnika, o čemu se predlaže provesti rasprava i donijeti odluka. 

Izvještaji se nalaze u privitku ovog obrazloženja. 
IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med. 

 
TOČKA 5. dnevnog reda 

Tekući mandat ravnateljice Zavoda ističe 14. svibnja 2016. godine te se na osnovi članka 
23. Statuta Zavoda predlaže donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja u novom četverogodišnjem mandatu. 

Uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja raspisani su člankom 22. Statuta Zavoda.  
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja nalazi se u privitku ovog obrazloženja. 

IZVJEŠĆUJE:  Predsjednica Upravnog vijeća Selma Pernar, dr.med. 
                            Pravnica Zavoda Irena Levačić, dipl.iur. 
 
TOČKA 6. dnevnog reda 

Predlaže se provesti rasprava i donijeti Odluka o potrebi zapošljavanja i ishođenja 
suglasnosti Ministarstva zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – zamjena za 
bolovanje i nastavno porodiljni dopust – 1 izvršitelja/icu SSS ekonomskog usmjerenja na 
knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima u Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-
računovodstvene-financijske poslove, plansko analitičke, informatičke i administrativne poslove 
Zavoda za javno zdrastvo Međimurske županije.  
IZVJEŠĆUJE:  Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med. 
              Pravnica Zavoda Irena Levačić, dipl.iur. 

 
 



 
TOČKA 7. dnevnog reda 

Predlaže se provesti rasprava glede pokretanja postupka izmjene Sporazuma o raspodjeli 
i načinu plaćanja energenata zdravstvenih ustanova u krugu Županijske bolnice Čakovec, 
poglavito vode i struje s obzirom da ZZJZ Međimurske županije ima ugrađena svoja brojila, te je 
plaćanje temeljem Sporazuma u nesrazmjeru sa stvarnim troškovima. 
IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med. 

                 Pravnica Irena Levačić, dipl.iur. 
 

TOČKA 8. dnevnog reda 
Predlaže se pokrenuti postupak uknjižbe predbilježbe prava vlasništva na nekretnini na 

kojoj se trenutno nalazi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Sporazumom o 
uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec, od 
14. lipnja 2012.g. dogovoreno je između Županijske bolnice Čakovec i Zavoda uknjižba prava 
vlasništva nekretnine na kojoj se sada nalazi Zavod na ime Zavoda, tek po ispunjenju određenih 
uvjeta. Kako se uvjeti neće ostvariti u dogledno vrijeme (preseljenje kliničkog laboratorija u 
prostorije sadašnjeg Doma zdravlja “saće”) predlaže se da se pokrene postupak predbilježbe 
prava vlasništva, kako bi ista u zemljišnjim knjigama bila vidljiva prema trećim osobama. 
IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med. 

                 Pravnica Irena Levačić, dipl.iur. 
 
 
 

Siječanj, 2016.g.                 Ovlaštena osoba:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
      MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
         UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa:    024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/3 
 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 

s 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 
održane 27. siječnja 2016. godine.   

 
Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 
Upravno vijeće Zavoda prihvaća izvještaj ravnateljice o pripravnostima 

radnika u Zavodu za četvrti kvartal 2015.g. 
Izvješća se nalaze u privitku i čine sastavni dio. 

 
 
 
 
 

 
Predsjednica Upravnog vijeća 

  Selma Pernar, dr.med. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
       MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Klasa:   024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/4 
Čakovec, 27.01.2016. godine 
 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), članaka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 154/14) i 
članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2016. godine raspisuje 

 
ODLUKU O RASPISIVANJU 

NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA 
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije, sukladno odredbi Statuta za javno zdravstvo Međimurske 
županije u javnom glasilu Narodne novine, na web stranici Zavoda za zapošljavanje, te web 
stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i oglasnim pločama Zavoda 
 

Utvrđuje se sadržaj teksta za objavu u javnom glasilu kako slijedi: 
“ Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije može biti imenovana osoba 

koja ispunjava sljedeće uvjete:  
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski  sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja  
-  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci 
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.  
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu 

javiti osobe oba spola.  
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom 

presliku: 
- životopis 
- program rada u mandatnom razdoblju 
- diplomu  
- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o  

radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja   
- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca 

 
Pismena prijava podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno 

podnese ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. 
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja 

natječaja. 
Prijave se podnose na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I. G. 

Kovačića 1e, Upravnom vijeću, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja”. 
 

 3.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
Selma Pernar, dr.med. 



 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
      MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
         UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa: 024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/5-2 
 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 

   s 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 
održane 27. siječnja 2016. godine.   

 
   Upravno vijeće Zavoda jednoglasno, sukladno donesenom Zaključku donosi 

sljedeću 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije suglasno je 

da se zatraži suglasnost Ministarstva zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja 
radnika - 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i nastavno 
porodiljni dopust - SSS ekonomskog usmjerenja na knjigovodstveno-
računovodstvenim poslovima u Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-
računovodstveno-financijske poslove, plansko, analitičke, informatičke i 
administrativne poslove Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. 

 
 

 
 

 
Predsjednica Upravnog vijeća 

  Selma Pernar, dr.med. 
 

 
 
 
 
 

Dostavlja se: 
1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, preporučeno, 
2. Ministarstvo zdravlja, preporučeno, 
3. Spis, ovdje. 

 



 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
      MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
         UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa: 024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/5-1 
 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 

   s 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 
održane 27. siječnja 2016. godine.   

 
   Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeći 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije suglasno je 

s donošenjem Odluke ravnateljice da se na ispražnjeno radno mjesto tajnice 
Zavoda, zbog odlaska tajnice Maje Stojko oec. na bolovanje, te nastavno na rodiljni 
dopust, preraspodjeli radnica Tihana Međimurec Kolenić oec. zaposlena na 
radnom mjestu administrator, te da se stoga zatraži suglasnost Ministarstva 
zdravlja vezano uz potrebu zapošljavanja radnika - 1 izvršitelja/icu na određeno 
vrijeme – zamjena za bolovanje i nastavno porodiljni dopust - SSS ekonomskog 
usmjerenja na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima u 
Djelatnosti/Jedinici za knjigovodstveno-računovodstveno-financijske poslove, 
plansko, analitičke, informatičke i administrativne poslove Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije. 

 
 

 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
  Selma Pernar, dr.med. 

 
 

 
 
 

Dostavlja se: 
4. Spis, ovdje. 

 

 

 



 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
      MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
         UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa: 024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/7 
 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 

   s 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 
održane 27. siječnja 2016. godine.   

 
   Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeći 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 

 

 

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prihvaća 
informaciju ravnateljice Zavoda o pokretanju postupka uknjižbe predbilježbe 
prava vlasništva na nekretnini Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.  

 
 

 
 

 
Predsjednica Upravnog vijeća 

  Selma Pernar, dr.med. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
      MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
         UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa: 024-01/16-01/3 
Urbroj: 2109-70-03-16/8 
 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 

   s 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 
održane 27. siječnja 2016. godine.   

 
   Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prihvaća 

informaciju ravnateljice Zavoda o sklopljenom Ugovoru s Ministarstvom zdravlja o 
financijskoj potpori projektu zdravstvene organizacije temeljem Drugog natječaja 
za prijavu projekata zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu 
financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na 
sreću u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika za 2015. godinu.  

 
 

 
 

 
Predsjednica Upravnog vijeća 

  Selma Pernar, dr.med. 
 

 
 
 
 
 
 

 


