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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

Upravno vijeće 

 

Broj: UV-190/00-2018. 

Požega, 17.10.2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 190. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 

dana 17.10.2018. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u 

Požegi, Županijska 9, s početkom u 14,00 sati. 

 

Nazočni: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., 

2. Mijo Puharić, dipl.ing., 

3. Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva, 

 

 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. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvještaj o financijskom poslovanju za rujan 2018. godine. 

3. Izvještaj o financijskom poslovanju za  siječanj-rujan 2018. godine. 

4. Plan financijskog poslovanja za 2019. godinu i Projekcija plana za razdoblje 2019.-

2021. godine. 

5. Usvajanje pLana nabave za 2019. godinu. 

6. Zahtjev za odobrenje primanja 1 dipl. sanitarnog inženjera, VSS, pripravnika. 

7. Zamolba za donaciju Kuglačkog kluba Obrtnik iz Požege. 

8. Zamolba za donaciju Udruge računovođa i financijskih djelatnika Požega. 

9. Razno. 

 

 

AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik jednoglasno 

usvojen. 

 

AD 2)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju rujan 

2017./2018. godine. 

(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 

AD 3)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-rujan 

2017./2018. godine. 
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(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 

AD 4)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se Prijedlog financijskog plana (proračunski korisnik) za 2019. i projekcija plana 

za 2020. i 2021. godinu. 

(2) Prijedlog plana za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu prilog su i sastavni 

dio ove odluke. 

 

AD 5)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu. 

(2) Plan je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 

AD 6)  

o d l u k a 

(1) Odobrava se zapošljavanje 1 (jednog) diplomiranog sanitarnog inženjera, VSS, 

pripravnika, na određeno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža. 

 

AD 7)  

o d l u k a 

(1) Kuglačkom klubu „Obrtnik“ iz Požege, Dr. Franje Tuđmana 9, OIB 76732693031 

odobrava se donacija u iznosu od =1.000,00 kn. 

(2) Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo. 

 

AD 8)  

o d l u k a 

(1) Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Požega, iz Požege, Trg Svetog Trojstva 1, 

OIB 37965406828 odobrava se donacija u iznosu od =1.000,00 kn. 

(2) Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo. 

 

 

Sjednica je završena u 14,55 sati. 

 

 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 

 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


