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UPRAVNO VIJECE HRVATSKOG ZAVODAZAZASTITU ZDRAVLJA I
SIGURNOST NA RADU

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeia Hrvatskog zavoda za zastitu zdravlja i sigurnost na radu,

odrZane u petak, 9. veljade 2018. godine u Ravnateljstvu Hrvatskog zavoda zazastituzdravlja
i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, Zagreb, s podetkom u 10 sati.

NAZOENI: doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. prim. - predsjednik
prim. dr. sc. Ana Bogadi-Sare, dr. med. - dlanica
mr. sc. Milija Baldi6- Luk5ii, dr. med. dent. - dlanica

Robert Markt, dipl. oec. - dlan

Tamara RadoSevii, dr. med. - dlanica

OSTALI NAZOdNI: prim. dr. sc. Marija Zavali6,dr. med. - v.d. ravnateljice

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak otvara 6. sjednicu Upravnog vijeda i zakljuduje da su prisutni
svi dlanovi Upravnog vijeia te je mogu6e dono5enje pravovaljanih odluka.
PredloZenje slijede6i

Dnevni red:
l. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeda,
2. Izvje5ie o provedbi zakljudaka s 5. sjednice Upravnog vijeia,
3. Izvje56e o financijskom poslovanjuzarazdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine,
4. Otvaranje prijava na natjedaj za RavnatellaHZZZSR-a,
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vije6a
Predsjednik, doc. dr. sc. Capak pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnike te nakon
jednoglasnog odgovora konstatira:

ZAI<LJUflAK: Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vije6a jednoglasno je usvojen.
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Ad. 2. Izvje5de o provedbi zakljuiaka s 5. sjednice Upravnog vijeda
Prim. Zavali6 iznosi da su sve odluke s prethodne sjednice, ukljudivo raspisivanj e natje(,aja za

izbor Ravnatelj a HZZZSR-a provedene.

ZAKLJUCAK: Izvje56e o provedbi zakljuiaka s 5. sjednice Upravnog vijeda se primilo
na znanje.

Ad. 3. Izvje5de o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1.. do 31.12.2017. godine.

Prrm. Zavalit izvjeSiuje o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
godine poja5njavajudi pojedine stavke priloZenog izvjeStaja o prihodima i rashodima te istide

da je poslovanje bilo pozitivno. Dio neutroSenih sredstva je podetkom godine vra6en u

DrZavni proradun. Gospodin Markt moli da se financijsko izvje5de i ostali materijali za

sjednicu UV Salju unaprijed e-mailom Sto prim. Zavali| odobrava. Predsjednik, doc. dr. sc.

Capak, destita na pozitivnom poslovanju te pita prisutne jesu li suglasni.

ZAKLJUiAK:
Izvje5de o financijskom poslovanju za razdoblje 1.1. - 31.12.2017. godine jednoglasno je
usvojeno.

Ad. 4. Otvaranje prijava na natjeia j za ravnateljaHZZZSR-a
Predsjednik, doc. dr. sc. Capak konstatira da su pristigle dvije prijave na nadedaj zaruvnatelja
HZZZSR-a i otvara ih. Prva prijava je pristigla 28. prosinca 2017. godine i podnijela ju je
znanstv. sur. dr. sc. Marija Buba5, dr. med., spec. med. rada i sporta, zaposlenica HZZZSR-a.
Drugu prijavu je podnio mr. sc. Fedor Dordi6, dr. med., spec. med. rada i sporta. Upravno

vijede je provjerilo formalno ispunjavanja uvjeta natjedaja te se konstatira da su kod oba

kandidata ispunjeni svi uvjeti. Provedenaje diskusija te se donosi

ZAKLJULAK: 6. sjednica Upravnog vijeda se prekida i biti de nastavljena u utorak 13.

veljaie 2018. godine u 11 sati, o iemu de kandidati biti obavije5teni telefonom a

paralelno de im se poslati e-mail obavijest s pozivom za dolazak na intervju.
Dokumentacija ostaje kod predsjednika Upravnog vijeda.

Ad. 5. Razno
Gospodin Markt moli v.d. ravnateljicu da ukratko napiSe sve bitno o poslovanju Zavoda kako

bi preuzimanje duZnosti ravnatelja proteklo glatko.

ZLKLJUTAK: Prim. Zavali(. 6e najkasnije u ponedjeljak 12. veljaie 2018. godine
ujutro poslati traZeni saZetak oHZZZSR-u na e-mail predsjedniku i ilanovima.
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Ad. 4. Otvaranje prijava na natjeiaj za ravnateljaHZZZSR-a - nastavak
Sjednica je nastavljena 13. veljade 2018. u 11 sati s intervjuiranjem pozvanih kandidata.

Predsjednik poziva kandidata koji je prvi predao zamolbu - znanstv. sur. dr. sc. Mariju BubaS,

dr. med., spec. med. rada i sporta. Predsjednik i dlanovi Upravnog vije6a obavljaju razgovor s

znanstv. sur. dr. sc. Marijom BubaS, dr. med., spec. med. rada i sporta. Nakon obavljenog

razgovora pozvatje drugi kandidat - mr. sc. Fedor Dordii, dr. med., spec. med. rada i sporta

koji nakon razgovora s predsjednikom i dlanovima Upravnog vijeda izjavljuje da odustaje od

prijave na natjedaj zaradno mjesto ravnatelja HZZZSR-a, o demu daje pisanu Izjavu KLASA:
lL2-0ll17-01106, URBROJ: l5-18-3. Ponovno jepozvana znanstv. sur. dr. sc. Marija BubaS,

dr. med., spec. med. rada i sporta i predsjednik ju obavjeStava da glasanje nije bilo potrebno

jer je drugi kandidat odustao te je ona izabrana na radno mjesto ravnatelja HZZZSR-a.

Predsjednikjoj destita te nagla5ava kakoje za struku dobro daje to ona i daje program kojije
predala impresivan. elanovi Upravnog vijeda iskazuju Lelje dobrodo5lice i destitke.

Predsjednik poziva trenutnu v. d. ravnateljicu, prim. MarijuZavalic i obavjeStava ju o izboru

te vraca dokumentaciju oba natjedaja u pismohranuHZZZSR-a.

ZAKLJUTAK: Upravno vijede donosi Odluku o imenovanju znanstv. sur. dr. sc. Marije
Buba5, dr. med., spec. med. rada i sporta za ravnatelja HZZZSR-a na mandatno
razdoblje od 4 godine. Ministru zdravstva 6e se uputiti zamolba za davanje suglasnosti

za imenovanje ravnatelja.

Sjednica zavrSena u l2 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA:

nti . I

Utc
Tamara Ili6

PREDSJEDNIK UPRA\TNOG VIJECA :

/-4^/'
doc. dr. sc. Krunoslav Caplk, dr. med., prim.

KLASA: 003-06/1 8-0 1/01

URBROJ: 381-01-18-2

Zagreb, 1 3. veljade 20 1 8.


