
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-239/00-2022 
Požega, 30.11.2022.  
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 239. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 30.11.2022. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 
Požega, Županijska 9, s početkom u 13,00 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, 

 
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predlaže slijedeći 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Zapisnik sa 238. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za listopad 2021./2022. god., 
3. Rebalans financijskog plana za 2022. godinu 
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 je odsutna zbog bolesti te je umjesto nje ravnatelj izvijestio 
članove o financijskom poslovanju Zavoda. 
Dostavljen je izvještaj o pokazateljima financijskog poslovanja za mjesec listopad 2021./2022. 
godine. Iz izvještaja je vidljivo da je Zavod poslovao s manjkom prihoda od =85.976,42 kn. 
 Ukupni prihodi i primici iznosili su =728.808,98 kn, od čega su prihodi od HZZO-a iznosili 
=406.420,29 kn, prihodi od ostalih korisnika =320.291,65 kn. 
 Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =814.785,40 kn, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=228.823,93 kn, rashodi za zaposlene =583.940,60 kn, te ostali rashodi i izdaci. 
Razlog negativnog rezultata je povećanje osnovice plaće za 6% te veliki račun za curenje vode u 
dvorištu. 
 Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena 
 
 

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

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



 
AD 3) Iz rebalansa financijskog plana vidljivo je da je do povećanja rashoda došlo zbog povećanja 
bruto osnovice plaća i zbog rashoda koji se odnose na izvršenje projekta MOS-Cross2 te je zbog 
toga potrebno izvršiti rebalans financijskog plana. 
 Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena  
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Rebalans financijskog plana poslovanja za 2022. godinu. 
(2) Rebalans je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 4) Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća da je Zavod raspisao natječaj za još dva 
pripravnika i to jednog sanitarnog inženjera VŠS i jednog diplomiranog sanitarnog inženjera VSS. 
Nitko se nije javio na natječaj. 
 Ravnatelj je izvijesti članove da su svi info panoi, njih 10 za projekt MOS Cross2 
postavljeni po Županiji. 
 
  
  
Sjednica je završena u 13,25 sati 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 


