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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-191/00-2018. 
Požega, 21.11.2018. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 191. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 21.11.2018. 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. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog. 
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 listopad 2018. godine. 
3. Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji (VIII. izmjena). 
4. 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 listopad 

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

 
AD 3)  

o d l u k a 
(1) U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Broj: 02-308/01-

2010, 01-27/96-02-2010, UV-115/02-2012, UV-119/03-2012, UV138/02-2014, UV-156/03-2015, 
UV-172/03-2017, UV-184/04-2018) u čl. 13. st. 1. al. 3. briše se.  

(2) U Katalogu poslova za sva radna mjesta, osim ravnatelja, zamjenika ravnatelja ili šefa 
službe briše se uvjet Radnog iskustva od 1 godine. 
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(3) U Tablici 1: Nazivi poslova i broj izvršitelja u Službi za zajedničke poslove briše se 
radno mjesto „05. Poslovi diplomiranog ekonomiste“ i umjesto tog radno mjesta određuje se novo 
radno mjesto „05. Poslovi obračuna plaća i javne nabave“. 

Uvjeti: VSS, dipl. oec ili VŠS, oec ili SSS ekonomski tehničar. 
Navedene izmjene izvršiti i u Katalogu poslova. 

(4) U Službi za epidemiologiju dodaje se novo radno mjesto „04.a. – Doktor medicine – na 
specijalizaciji“, 2 izvršitelja VSS, na neodređeno vrijeme. 

U Katalogu poslova dodati navedeno radno mjesto uz opis poslova određen Pravilnikom o 
specijalističkom usavršavanju doktora medicine. 

(5) U Službi za epidemiologiju pod radnim mjestom „07. Sanitarni tehničar“ umjesto 2 
staviti 4 izvršitelja. 

(6) U Službi za Mikrobiologiju dodaje se novo radno mjesto „03.a. – Doktor medicine – na 
specijalizaciji“, 1 izvršitelj VSS, na neodređeno vrijeme. 

U Katalogu poslova dodati navedeno radno mjesto uz opis poslova određen Pravilnikom o 
specijalističkom usavršavanju doktora medicine. 

(7) U Službi za javno zdravstvo dodaje se novo radno mjesto „05.a. – Doktor medicine – na 
specijalizaciji“, 2 izvršitelja VSS, na neodređeno vrijeme. 

U Katalogu poslova dodati navedeno radno mjesto uz opis poslova određen Pravilnikom o 
specijalističkom usavršavanju doktora medicine. 

(8) U Službi za zdravstvenu ekologiju pod radnim mjestom „03. Analitičar – zdravstveni“ 
umjesto 1 staviti 2 izvršitelja. 

(9) U Službi za školsku medicinu dodaje se novo radno mjesto „03.a. – Doktor medicine – 
na specijalizaciji“, 2 izvršitelja VSS, na neodređeno vrijeme. 

U Katalogu poslova dodati navedeno radno mjesto uz opis poslova određen Pravilnikom o 
specijalističkom usavršavanju doktora medicine. 

(10) Zbog velikog broja izmjena izradit će se Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

(11) Usvaja se Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta. 

(12) Pročišćeni tekst Pravilnika prilog je i sastavni dio ove odluke. 
 
 
Sjednica je završena u 14,55 sati. 
 
 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 
 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


