ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće
Broj: UV-208/00-2020.
Požega, 24.04.2020.
ZAPISNIK
sa 207. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane
dana 24.04.2020. godine s početkom u 13,00 sati.
Zbog pandemije korona virusa, ograničenja kretanja te poteškoća vezanih uz održavanje
socijalnog razmaka te nepotrebnom izlaganju članova Upravnog vijeća mogućoj zarazi, ravnatelj
ZJZ Požega i predsjednik Upravnog vijeća suglasni su da se ova sjednica održi elektroničkim
putem.
Zbog toga je svim članovima elektroničkim putem dostavljen poziv sa svim materijalima i
dodatnim pojašnjenima. Članovi su zamoljeni da prouče materijale te da se očituju o pojedinim
točkama dnevnog reda.
Nazočni:
1. Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik,
2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog,
3. Mijo Puharić, dipl.ing.
4. Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva,
5. 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

1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED:
Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća.
Izvještaj o financijskom poslovanju za ožujak 2020. godine.
Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-ožujak 2020. godine.
Odluka o korištenju službenog automobila.
Razno.

Odgovori članova Upravnog vijeća čekali su se do 24.04.2020. godine, do 14,00 sati. Svi
članovi poslali su svoje odgovore te izjavili da su suglasni s navedenim dnevnim redom.
AD 1) U elektroničkim odgovorima svi članovi su naveli kako nemaju primjedbi na zapisnik s
prošle sjednice Upravnog vijeća te je zapisnik jednoglasno usvojen.
AD 2)
odluka
(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju ožujak
2019./2020. godine.
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.
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AD 3)
odluka
(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-ožujak
2019./2020. godine.
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke.
AD 4)
odluku
(1) Odobrava se Mati Matijeviću, ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske
županije, korištenje službenog vozila u službene i privatne svrhe 24 sata dnevno.
(2) Zbog korištenja službenog vozila u privatne svrhe 24 sata dnevno ravnatelju će biti
umanjena mjesečna plaća na način da se ostvareno pravo iz prethodnog stavka smatra plaćom u
naravi i za utvrđeni neto iznos plaće u naravi umanjit će se ostvarena neto plaća, a sve sukladno
članku 4 Pravilnika o korištenju službenog vozila broj 02-329/01-2019 od 17.12.2019. godine,
Zakona o porezu na dohodak i ostalim važećim zakonima.
(3) Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 15. svibnja 2020. godine.
(4) Zadužuje se računovodstvo za utvrđivanje dijela plaće u naravi te za realizaciju ove
odluke.
Sjednica je završena u 14,00 sati.
Predsjednika Upravnog vijeća:
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur.

Zapisnik vodio:
GORAN THÜR, dipl.iur.
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