ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće
Broj: UV-196/00-2019.
Požega, 18.04.2019.

ZAPISNIK

sa 196. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane
dana 18.04.2019. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u
Požegi, Županijska 9, s početkom u 13,00 sati.
Nazočni:
1. Fabijan Barišić, dipl.iur.,
2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog,
3. Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva
4. Ariana Penava, mag.nutr.
- Mato Matijević, dr.vet.med., univ.mag. teriogenologije,
- Tanja Šimić, oec.,
- Goran Thür, dipl.iur.
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predložio slijedeći

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća.
Izvještaj o financijskom poslovanju za ožujak 2019. godine.
Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-ožujak 2019. godine.
Usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Donošenje Plana specijalizacija za razdoblje 2020.-2024. godina.
Ovlaštenje ravnatelju za potpisivanje Aneksa ugovora s HZZO-om za razdoblje
01.04.-31.12.2019. godine.
Izvještaj o pripravnosti za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine.
Zamolba Hrvatskog epidemiološkog društva za donacijom.
Zamolba Gimnazije Požega za donacijom.
Zamolba Općine Kaptol za donacijom.
Razno.

AD 1)
AD 2)
odluka
(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju ožujak
2018./2019. godine.
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.
AD 3)
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odluka
(3) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-ožujak
2018./2019. godine.
(4) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.
AD 4)
odluka
(1) Sukladno odredbi čl. 29. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Upravno vijeće Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: Zavod)
traži suglasnost Požeško-slavonske županije, kao osnivača Zavoda, za usklađujem djelatnosti
Zavoda s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/08).
(2) Temeljom st. 1 ove odluke potrebno je u sudskom registru Trgovačkog suda brisati sve
upisane djelatnosti.
(3) Umjesto brisanih djelatnosti, u registru Trgovačkog suda upisuju se djelatnosti sukladno
odredbi čl. 134. st. 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te u sklopu javnozdravstvene djelatnosti Zavod
obavlja slijedeće poslove:
- zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti,
- provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i
srednjim školama te visokim učilištima na području županije,
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za područje županije,
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti
ovisnosti, na području županije, za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva
na tom području,
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom
stanja na području županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire
provođenje obveznih imunizacija,
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti
za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća
prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i
rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici,
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi
dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
- prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i
protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje svog
djelovanja,
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za svoju županiju,
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode
za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te
zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje županije,
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim
prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva
županije,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i
spolnog/reproduktivnog zdravlja,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i
suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti,
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene
djelatnosti na području županije,
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- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz
zaštitu okoliša i zaštitu zraka,
- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno
posebnim propisima.
(4) Odluka će biti dostavljena osnivaču na suglasnost.
AD 5)
odluka
(1) Temeljom zahtjeva Ministarstva zdravstva Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske
županije tijekom razdoblja 2020.-2024. godine planira 4 (četiri) specijalizacije i to:
- jedna specijalizacija iz epidemiologije
- jedna specijalizacija iz psihijatrije
- jedna specijalizacija iz kliničke mikrobiologije
- jedna specijalizacija iz školske i adolescentne medicine.
AD 6)
odluka
Ovlašćuje se ravnatelj zaključiti ugovore s HZZO-om za pružanje zdravstvene zaštite u
razdoblju 01.04.2019.-31.12.2019. godine.
AD 7) Ravnatelj je, sukladno zakonskoj obvezi, izvijestio članova Upravnog vijeća o pripravnosti
u Službi epidemiologije u razdoblju 01.01.-31.03.2019. godine.
AD 8)
odluka
Odobrava se donacija Hrvatskom epidemiološkom društvu za održavanje 4. hrvatskog
epidemiološkog kongresa u Opatiji od 16.-18,05.2019. godine u iznosu od =3.000,00 kn.
Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo.
Zahtjev za donacijom prilog je i sastavni dio ove odluke.
AD 9)
odluka
Odobrava se donacija Gimnaziji u Požegi za obilježavanje proslave 320. obljetnice osnutka
Gimnazije u iznosu od =1.000,00 kn.
Donacija će biti isplaćena iz sredstava ostvarenih na tržištu.
Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo.
Zahtjev za donacijom prilog je i sastavni dio ove odluke.
AD 10
odluka
Odobrava se donacija Općini Kaptol za organizaciju festivala pjevača amatera „Zlatni glas
Zlatne Doline“ u iznosu od =4.000,00 kn.
Donacija će biti isplaćena iz sredstava ostvarenih na tržištu.
Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo.
Zahtjev za donacijom prilog je i sastavni dio ove odluke.
Sjednica je završena u 14,15 sati.

Zapisnik vodio:
GORAN THÜR, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur.
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