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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

Upravno vijeće 

 

Broj: UV-172/00-2017. 

Požega, 28.03.2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 172. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 

dana 28.03.2017. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u 

Požegi, Županijska 9, s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni: 

1. Prim. Petar Petrić, dr.med., spec. internist, nefrolog, 

2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog, 

3. Mr. Jasmina Kovačević, dr.med., spec. javnog zdravstva, 

4. Ariana Penava, bacc.ing.tehn.aliment 

 

 Mato Matijević, dr.vet.med., univ.mag. teriogenologije, 

 Tanja Šimić, oecc., voditeljica računovodstva 

 Goran Thür, dipl.iur. 

 

Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum. Ravnatelj je predložio da se dnevni red nadopuni 

točkom vezanom uz izmjenu i dopunu sistematizacije. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i usvojen 

je slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća. 

2. Izvještaj o financijskom poslovanju za veljaču 2017. godine. 

3. Zamolba Zvečeva, d.d. za odgodu plaćanja. 

4. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

5. Različito. 

 

 

AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik 

jednoglasno usvojen. 

 

AD 2)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o financijskom poslovanju za veljaču 2017. godine. 

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

 

AD 3)  

o d l u k u 

(1) Usvaja se zamolba Zvečeva, d.d. za odgodom plaćanja dospjelih potraživanja temeljem 

sudske nagodbe na rok od najdulje 3 (tri mjeseca). 

(2) Za realizaciju odluke zadužuje se ravnatelj. 

 

AD 4)  

o d l u k a 
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(1) U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u točki 15., Tablica 

1: Nazivi poslova i broj izvršitelja, u glavi II. Služba za epidemiologiju, naziv poslova pod rednim 

brojem 09. „Pomoćni radnik u DDDD-u“ mijenja se i glasi: „Stručni suradnik u DDD-u“. 

(2) U Katalogu poslova, u glavi II. Služba za epidemiologiju, naziv poslova „II-09. Poslovi 

pomoćnih radnika u DDDD-u“ mijenja se i sada glasi: „II-09. Poslovi stručnog suradnika u DDD-

u“. 

(3) U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u točki 15., Tablica 

1: Nazivi poslova i broj izvršitelja, u glavi V. Služba za zdravstvenu ekologiju, broj izvršitelja pod 

rednim brojem 04. „Analitičar-nezdravstveni“ povećava se na 2(dva), a uz postojeće uvjete se 

nadodaje zanimanje „dipl.ing./magistar nutricionizma“. 

(4) U Katalogu poslova, u glavi V. Služba za zdravstvenu ekologiju, kod poslova „V-04. 

Poslovi analitičara – nezdravstvenog radnika“ uz navedena stručna obrazovanja dodati i 

obrazovanje „dipl.ing. / magistar nustricionizma“. 

(5) Navedene izmjene izvršit će se u Pravilniku te će se izdati Pročišćeni tekst Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

(6) Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Zavoda i stupa na snagu danom donošenja. 

(7) Za realizaciju odluke zadužena je služba za opće poslove. 

 

 

Sjednica je završena u 13,50 sati. 

 

 

 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 

 Goran Thür, dipl.iur. Prim. PETAR PETRIĆ, dr.med., 

  spec. internist, nefrolog 


