
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-238/00-2022 
Požega, 02.11.2022.  
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 238. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 20.10.2022. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 
Požega, Županijska 9, 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 237. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za rujan 2021./2022. god., 
3. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-rujan 2021./2022. god., 
4. Prijedlog financijskog plana za 2023.g. i projekcija financijskog plana za 2023.-2025.g., 
5. Prijedlog plana nabave za 2023. god., 
6. Donošenje Odluke o analizi i ocjeni financijskog poslovanja 01./2022 do 12./2022 s 

prijedlogom mjera, 
7. Izvještaj o pripravnosti za 01.07. do 30.09.2022. god., 
8. 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 rujan 2021./2022. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je Zavod poslovao s viškom prihoda 
od =38.522,02 kn. 
 Ukupni prihodi i primici iznosili su =844.473,87 kn, od čega su prihodi od HZZO-a iznosili 
=415.602,73 kn, prihodi od ostalih korisnika =264.555,90 kn, prihodi od proračuna =39.920,52 kn 
te prihodi od participacija i ostali prihodi. 
 Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =805.951,85 kn, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=252.821,80 kn, rashodi za zaposlene =501.752,66 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 rujan 2021./2022. 

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

 
AD 3) Iz izvještaja za siječanj-rujan 2021./2022. godine vidljivo je da je Zavod poslovao 
negativno s manjkom prihoda od =477.686 kn. 
 Prema pokazateljima poslovanja, ukupni prihodi i primici iznosili su =6.750.289 kn, od 
čega su prihodi od HZZO-a iznosili 3.470.050 kn, od ostalih korisnika =2.557.077 kn, od 
proračuna =399.505 kn, ostali i izvanredni prihodi =304.418 kn, te prihodi od participacije. 
 Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =7.227.975 kn, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=2.127.453 kn, rashodi za zaposlene =4.890.005 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 siječanj-rujan 

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

 
AD 4) Voditeljica računovodstva dostavila je članovima prijedlog financijskog plana za 2023. 
godinu te projekciju financijskog plana za 2023.-2025. godinu. Planovi su napravljeni u valuti 
EUR. Prema planu ukupni prihodi za 2023.g. (i izdaci) iznosili bi =1.207.116,12 €. Prema 
dostavljenim planovima za 2023.-2025. godinu, financijski plan za 2023. godinu prihodi bi iznosi 
=1.207.116,12 €, a rashodi 1.191.790,94 € te isto i za 2024. godinu. 
 Usvojen je prijedlog plana te je jednoglasno donesena 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Plan prihoda i primitaka za 2023. god. i Plan rashoda i izdataka za 2023. god.,  te 

Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka Zavoda za javno zdravstvo Požega za 
razdoblje 2023.-2025. godinu. 

(2) Plan prihoda i primitaka te Plan rashoda i izdataka za 2022. god. i Plan prihoda i primitaka i 
Plan rashoda i izdataka Zavoda za javno zdravstvo Požega za razdoblje 2023.-2025. godinu 
prilozi su i sastavni dio ove odluke.  

  
 
AD 5) Voditeljica računovodstva dostavila je prijedlog Plana nabave za 2023. godinu. Prema 
dostavljenom planu ukupna vrijednost planirane nabave robe, radova i usluga iznosila bi 
=2.008.382,68  kn. 
 Prijedlog Plana nabave je usvojen te je jednoglasno donesena 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za javno zdravstvo Požega za 2023. 

godinu. 
(2) Plan nabave prilog je i sastavni dio ove odluke. 

 
 
AD 6) Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o analizi i ocjeni financijskog plana za 
razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine sa prijedlogom mjera i planom 
provedbe a vezane su uz poslovanje Zavoda te prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzoraka 
nastanka negativnog poslovanja.   
 Analiza i ocjena financijskog plana je usvojena te je jednoglasno donesena 
 

o d l u k a 



(1) Prihvaća se analiza i ocjena financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja 2022. do 
31.prosinca 2022. godine sa prijedlogom mjera i planom provedbe. 

(2)  Analiza i ocjena financijskog plana za 01.01.202.-31.12.2022. prilog je i sastavni dio ove 
odluke. 

 
AD 7) Ravnatelj je dostavio članovima Upravnog vijeća izvještaj o pripravnosti liječnika u 
vremenu od 01.07. – 30.09.2022. godine, što je i zakonska obveza. Prema izvještaju je vidljivo da 
su u pripravnosti sudjelovali dr. Vitalia, dr. Kovačević, te dr. Štivić. 
 
 
AD 8) Ravnatelj je izvijestio članove o provedbi projekta Mos-Cross2 a vezano uz postavljanje 
panoa na području naše Županije. Sve radnje su odrađene i izvršiti će se postavljanje istih. 
Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o sastanku Stručnog društva koji je održan u 
Zagrebu i na kojem je ravnatelj osobno prisustvovao a tema je bila Reforma zdravstva. 
  
Sjednica je završena u 14,30 sati 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 


