
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-241/00-2023 
Požega, 24.01.2023.  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 241. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 24.01.2023. 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, 

 
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predlaže slijedeći 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Zapisnik sa 240. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za prosinac 2021./2022. god., 
3. Plan i program javnozdravstvenih mjera za 2022. godinu 
4. Plan i program DDD mjera za 2022. godinu, 
5. Izvještaj o pripravnosti za razdoblje 01.10. do 31.12.2022.g  
6. 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 financijskom poslovanja za mjesec prosinac 2022. godine iz kojeg 
je vidljivo da je Zavod u mjesecu prosincu poslovao s manjkom prihoda od 456.084,32 kn. 
Razlog negativnog rezultata je kupovina automobila i info panoa za projekt Mos Cross2.  
 Ukupni prihodi iznosili su 819.550,39 kn, od čega su prihodi od HZZO-a iznosili 
412.628,16 kn, prihodi od ostalih korisnika 392.202,07 kn, te prihodi od participacija i ostali 
prihodi. 
 Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =1.275.634,71 kn, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=238.533,43 kn, rashodi za zaposlene =572.220,01 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 prosinac 

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

 



AD 3) Ravnatelj je predložio usvajanje Plana i programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti 
zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije za 2023. godinu, a što je i naša zakonska obveza 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Plan i programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-

slavonske županije za 2023. godinu. 
(2) Zadužuje se ravnatelj da navedeni Plan i program mjera dostavi Požeško-slavonskoj 

županiji na usvajanje. 
 
AD 4) Ravnatelj je predložio usvajanje Plana i programa DDD mjera za 2023. godinu. a što je i 
naša zakonska obveza sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Požeško-slavonsku 
županiju u 2023. godini. 

(2) Zadužuje se ravnatelj da navedeni Plan i program mjera dostavi Požeško-slavonskoj 
županiji, gradovima i općinama na području županije na usvajanje. 
 
AD 5) Ravnatelj je dostavio članovima Upravnog vijeća izvještaj o pripravnosti liječnika u 
vremenu od 01.10. – 31.12.2022. godine, što je i zakonska obveza. Prema izvještaju je vidljivo da 
su u pripravnosti sudjelovali dr. Vitalia, dr Kovačević i dr Štivić. 
 
AD 6) Gospođa Ljiljana Perić je postavila upit ravnatelju vezano uz isplatu uskrsnice djelatnicima 
Zavoda. Na šta joj je ravnatelj odgovorio da će sukladno financijskoj situaciji u zavodu vidjeti da li 
je moguće isplatiti istu. 
 
  
 
Sjednica je završena u 14,30 sati 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 
 


