
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

Upravno vijeće 

 

Broj: UV-177/00-2017. 

Požega, 26.09.2017. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 177. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije 

održane dana 26.09.2017. 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. Mr. Jasmina Kovačević, dr.med., spec.javnog zdravstva, 

4. Ariana Penava, mag.nutr., 

 

- Mato Matijević, dr.med.vet., univ.mag.teriogenologije, 

- Tanja Šimić, oecc., 

 

DNEVNI RED: 

 

1) Zapisnik sa 177. sjednice Upravnog vijeća, 

2) Izvještaj o financijskom poslovanju za kolovoz 2017.godine, 

3) II. Izmjena Plana financijskog poslovanja za 2017.godinu, 

4) Razno 

 

 

AD 1) Predsjednik je na početku utvrdio da postoji kvorum. Primjedbi na zapisnik s 

prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik jednoglasno usvojen.  



AD 2) Voditeljica računovodstva, gosp. Šimić, izvijestila da je Zavod tijekom 

kolovoza ostvario manjak prihoda u iznosu od 7.555,00 kuna. Prema pokazateljima 

poslovanja za kolovoz ukupni prihodi su iznosili 580.904,00 kune, od čega su prihodi 

od HZZO-a iznosili 267.796,00 kuna, a od ostalih korisnika 277.143,00 kune, prihodi 

od proračuna u iznosu od 35.116,00 kuna, te ostali razni prihodi. Ukupni rashodi 

iznosili su 588.458,00 kuna, od čega su materijalni izdaci iznosili 158.156,00 kuna, a 

rashodi za zaposlene iznosili su 415.658,00 kuna.  

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena  

odluka 

Usvaja se izvještaj o pokazateljima financijskog poslovanja za mjesec kolovoz 

2017.godine.  

Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 

AD 3) Ravnatelj je izvijestio članove o izmjenama financijskog Plana za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017.godine. Prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine bit 

će uvećani za 219.405,00 kuna te će ukupni prihodi iznositi 7.592.048,00 kuna. 

Povećanje prihoda je, najvećim dijelom na poziciji 922-Višak prihoda poslovanja iz 

prijašnjih godina, kako bi se uravnotežio manjak za rashode koji su planirani na toj 

poziciji.  

Rashode smo uskladili s prihodima i prema ostvarenjima.  

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena  

odluka 

Usvaja se II. Izmjena Plana financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 

2017.godine. 

 

AD 4) Nije bilo pitanja. 

 

Sjednica je završena u 14,00 sati.  

 

Zapisnik vodio:                                                             Predsjednik Upravnog vijeća: 

  

Mato Matijević                                                              Fabijan Barišić, dipl.iur. 

 

 

 


