ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće
Broj: UV-175/00-2017.
Požega, 13.06.2017.
ZAPISNIK
sa 175. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane
dana 13.06.2017. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u
Požegi, Županijska 9, s početkom u 12,00 sati.
Nazočni:
1. Prim. Petar Petrić, dr.med., spec. internist, nefrolog,
2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog,
3. Mijo Puharić, dipl.ing.,
4. Mr. Jasmina Kovačević, dr.med., spec. javnog zdravstva,
5. Ariana Penava, mag.nutr.
 Mato Matijević, dr.vet.med., univ.mag. teriogenologije,
 Tanja Šimić, oecc., voditeljica računovodstva
 Goran Thür, dipl.iur.
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predložio slijedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća.
Izvještaj o financijskom poslovanju za svibanj 2017. godine.
Odluka oko zahtjeva Snežane Banković-Aušerger, dr.med., spec. školske medicine za
produženje ugovora o radu.
Različito.

AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik
jednoglasno usvojen.
AD 2)
odluka
(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju svibanj
2016./2017. godine.
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.
AD 3)
odluka
(1) Utvrđuje se da dr.med. Snežani Banković-Aušperger, spec. školske medicine, ističe radni
odnos 10.07.2017. godine, koji je bio produljen godinu dana temeljem odobrenja Ministarstva
zdravstva.
(2) Daje se ovlaštenje ravnatelju da u slučaju potrebe za izvršenjem poslova u školskoj
medicini zaključi ugovor o djelu sa Snežanom Banković-Aušperger, dr.med., spec. školske
medicine.
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AD 4) Na upit dr Petrića, ravnatelj je napomenuo da članovima Upravnog vijeća imenovanih od
strane Županije ističe mandat 17.06.2017. godine.
Ravnatelj je obavijestio prisutne o aktivnostima i događajima nastalim od prošle sjednice
Upravnog vijeća.
Ravnatelj se zahvalio članovima Upravnog vijeća imenovanim od strane Županije na
dosadašnjoj suradnji kroz ove 4 godine.
Sjednica je završena u 12,32 sati.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Prim. PETAR PETRIĆ, dr.med.,
spec. internist, nefrolog

Zapisnik vodio:
Goran Thür, dipl.iur.
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