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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-204/00-2019. 
Požega, 17.12.2019. 

Z A P I S N I K 
sa 204. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 17.12.2019. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u 
Požegi, Županijska 9, s početkom u 11,00 sati. 
 
Nazočni: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik, 
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. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća. 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za studeni 2019. godine. 
3. III. izmjena Plana financijskog poslovanja za 2019. godinu. 
4. Prijedlog rješenja međusobnih obveza i potraživanja od Županije. 
5. Suglasnost za zapošljavanje 1. med. sestre / tehničara na neodređeno vrijeme u 

Službi za javno zdravstvo. 
6. Ovlaštenje ravnatelju za potpisivanje Aneksa ugovora s HZZO-om od 01.01.2020. 

godine. 
7. D.P. – Zamolba za dodjelu statusa glavnog inženjera Zavoda. 
8. 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 studeni 

2018./2019. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 3)  

o d l u k a 
(1) Usvaja se III. izmjena Plana financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2019. 

godine. 
(2) Prijedlog izmjene financijskog plana je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 4)  

o d l u k a 
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(1) Prihvaća se prijedlog Požeško-slavonske županije za rješenje međusobnih obveza i 
potraživanja iz prethodnih godina vezan uz dugovanje za izvršene usluga monitoringa vode za piće, 
na način da će se: 

 izvršiti otpis zastarjelih potraživanja za izvršene usluge monitoringa vode za piće u 
ukupnom iznosu od 326.971,24 kn, 

 dugovanje za period 2016.-2017. godine u iznosu od 148.957,00 kn naplatiti do kraja 
godine. 

(2) Prijedlog rješenja međusobnih obveza i potraživanja je prilog i sastavni dio ove odluke. 
 
AD 5)  

o d l u k a 
(1) Odobrava se zapošljavanje jedne medicinske sestre / tehničara na neodređeno vrijeme u 

Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, zbog odlaska radnice u invalidsku 
mirovinu. 
 
AD 6)  

o d l u k u 
(1) Daje se suglasnost ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije za 

potpisivanje ugovora s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite od 01.01.2020. godine. 
 
AD 7)  

z a k l j u č a k 
(1) Upravno vijeće nije ovlašteno donositi odluke o imenovanju i izboru glavnog inženjera 

Zavoda. 
(2) Zahtjev D.P upućuje se ravnatelju na odlučivanje. 

 
 
Sjednica je završena u 12,10 sati. 
 
 
 Zapisnik vodio: Predsjednika Upravnog vijeća: 
 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


