
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-233/00-2022 
Požega, 25.05.2022.  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 233. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 25.05.2022. godine u prostoriji ravnateljstva Zavoda za javno zdravstvo Požega, s početkom u 
14,00 sati. 
 
Sudjeluju: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik, 
2. Ivana Markota Feigl. dr.med., univ.mag.med.,spec.školske i adolescentne medicine 
3. Ljiljana Perić 

 
- Mato Matijević, dr.med.vet., univ.mag.teriogenologije, 
- Tanja Šimić, oec. 

 
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predlaže slijedeći 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Zapisnik sa 232 sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za travanj 2021./2022. god., 
3. Izmjena financijskog plana i plana nabave za 2022. god.., 
4. Različito. 
 
Primjedbi na dnevni red nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnoga vijeća nije bilo te je zapisnik 
jednoglasno usvojen. 
 
AD 2) Voditeljica računovodstava dostavila je izvještaj o pokazateljima financijskog poslovanja za 
mjesec travanj 2021./2022. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je Zavod poslovao s viškom prihoda 
od =106.355 kn. 

Prema pokazateljima poslovanja, ukupni prihodi i primici iznosili su =834.944 kn, od čega 
su prihodi od HZZO-a iznosili =396.792 kn, od ostalih korisnika =244.829 kn te prihodi od 
participacija i ostali prihodi. 
Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =728.589 kuna, od čega su materijalni izdaci iznosili =186.875 
kn, rashodi za zaposlene =540.077 kn te ostali rashodi i izdaci. 

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju travanj 

2021./2022. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
 

AD 3) Gospođa Šimić dostavila je prijedlog prve izmjene financijskog plana i plana nabave. Zbog 
potrebe nabave neophodne opreme te izvršenja usluga izmijenjen je plan nabave te je povećan za 



=763.920,00 kn, te sada iznosi ukupno =2.802.202,68 kn. Vezano uz plan nabave izvršena je i 
korekcija financijskog plana. 

Temeljom toga jednoglasno je donesena  
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu (I. izmjena i dopuna). 
(2) Usvaja se Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 202. godinu (I. 

izmjena i dopuna). 
(3) Planovi su prilozi i sastavni dio ove odluke. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završena u 14,30 sati 
 
 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 
 


