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U Zagrebu, dana 31. siječnja 2019. godine                                                 Broj: UV-37/19 
 

 

POZIV ZA SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Temeljem članka 5. stavka 2. podstavka 2. te članka 7. stavka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, 

sazivam tridesetsedmu (37) izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća, koja će se održati u Hrvatskom 
zavodu za javno zdravstvo, na adresi Rockefellerova 7 u Zagrebu, dana  

 

1. veljače 2019. godine, s početkom u 08:00 sati 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 
 

1. Promjena djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi provedbe upisa u Sudski registar 

Trgovačkog suda u Zagrebu 

 

Ljubazno se mole članovi Upravnog Vijeća da dostave ispunjene glasačke listiće koji su u prilogu 

ovog poziva, odnosno da dostave odgovor na postavljena pitanja na glasačkom listiću u obliku e-
mail poruke, najkasnije do dana 1. veljače 2019. godine do 10:00 sati na e-mail adresu: 

maja.bracun@hzjz.hr. 

 

Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvati će se na sjednicu 

putem e-mail poruke, i to sljedeće osobe: 
 

Dostaviti elektroničkom poštom: 

 

1.) prim.mr.sc. Nedjeljko Strikić, dr.med. – predsjednik UV-a (ispred Osnivača) 

2.) Ivan Ćelić, dr.med. –  član UV-a (ispred Osnivača) 

3.) Branko Bazdan, dipl.iur. – član UV-a (ispred Osnivača) 
4.) prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr.med.  – članica UV-a (ispred Stručnog Vijeća) 

5.) Tomislav Vulić, dipl.san.ing. - član UV-a (ispred Radničkog vijeća) 

6.) doc.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med. –  Ravnatelj – bez prava glasa 

7.) dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, dr.med.  – Zamjenica ravnatelja - bez prava glasa 

8.) Tomislav Benjak, dr.med. - Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu - bez prava glasa 

9.) dr.sc. Ivana Brkić Biloš, dr.med.  – ispred Stručnog Vijeća  – bez prava glasa 
10.) Maja Bračun, mag.iur. – Zapisničarka – bez prava glasa 

11.) Pismohrana 

 

 

 
 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                       prim.mr.sc. Nedjeljko Strikić, dr.med. 


