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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

Upravno vijeće 

 

Broj: UV-176/00-2017. 

Požega, 25.08.2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 176. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 

dana 25.08.2017. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u 

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

 

Nazočni: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., 

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

3. Mijo Puharić, dipl.ing., 

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

 

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

 Tanja Šimić, oecc., voditeljica računovodstva 

 Goran Thür, dipl.iur. 

 

Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predložio slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Konstituiranje Upravnog vijeća. 

2. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća. 

3. Izvještaj o financijskom poslovanju za lipanj 2017.godine. 

4. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-lipanj 2017. godine. 

5. Izvještaj o financijskom poslovanju za srpanj 2017. godine. 

6. Izvještaj o pripravnosti za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine. 

7. Zapošljavanje 4 stručna suradnika u DDD-u na određeno vrijeme. 

8. Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu. 

9. Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za lijekove. 

10. Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za intrahospitalne infekcije 

i profesionalne ekspozicijske incidente. 

11. Prijedlog za razrješenje i imenovanje zamjenice člana Etičkog povjerenstva. 

12. Razno. 

 

AD 1) Predsjednik je na početku utvrdio da je župan Požeško-slavonske županije svojim 

rješenjem Klasa: 500-01/17-01/62, Urbroj: 2177/1-01-17-7 od 11.08.2017. godine razriješio 

dotadašnje članove Upravnog vijeća Zavoda koji su bili predstavnici osnivača (Županije) te 

umjesto njih imenovao nove članove.  

Navedenim rješenjem u Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske 

županije, ispred osnivača, imenovani su: Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik; Mijo Puharić, 

dipl.ing., član i Viktor Vidović, dr.med., član. 

Budući da župan nije imenovao zamjenika predsjednika, članovi su predložili prim.Viktora 

Vidovića, dr.med., spec. neurologa za zamjenika predsjednika. 

Temeljom toga jednoglasno je donesena 

 

 



 

 

2 / 3 

o d l u k a 

(1) Utvrđuje se da su rješenjem župana Požeško-slavonske županije Klasa: 500-01/17-01/62, 

Urbroj: 2177/1-01-17-7 od 11.08.2017. godine za članove Upravnog vijeća Zavoda za javno 

zdravstvo Požeško-slavonske županije, kao predstavnici osnivača, imenovani:  

 Fabijan Barišić, dipl.iur, za predsjednika, 

 Mijo Puharić, dipl.ing., za člana i  

 Viktor Vidović, dr.med., za člana. 

(2) Članovi Upravnog vijeća za zamjenika predsjednika imenovali su prim.Viktora 

Vidovića, dr.med., spec. neurologa. 

(3) Utvrđuje se da nakon imenovanja novih članova Upravno viječe čine: 

 Fabijan Barišić, dipl.iur, predstavnik osnivača, predsjednik, 

 prim.Viktora Vidovića, dr.med., spec. neurologa, predstavnik osnivača, zamjenik 

predsjednika, 

 Mijo Puharić, dipl.ing., predstavnik osnivača, član, 

 Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva, predstavnik Stručnog 

vijeća ustanove, član, 

 Ariana Penava, mag.nutr., predstavnik radnika, član. 

 

AD 2) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik jednoglasno 

usvojen. 

 

AD 3)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju lipanj 

2016./2017. godine. 

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

 

AD 4)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-lipanj 

2016./2017. godine. 

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

 

AD 5)  

o d l u k a 

(1) Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju srpanj 

2016./2017. godine. 

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

 

AD 6)  

z a k l j u č a k 

(1) Prihvaća se izvještaj o pripravnosti doktora medicine za razdoblje 01.01.-31.03.2017. 

godine. 

 

AD 7)  

o d l u k u 

(1) Odobrava se zapošljavanje 4 (četiri) stručna suradnika, SSS, za rad na određeno vrijeme 

od 2 (dva) mjeseca, a za potrebe povećanog opsega posla prilikom obavljanje jesenske sistemske 

deratizacije na području gradova i općina Požeško-slavonske županije. 

(2) Za realizaciju odluke zadužen je ravnatelj. 

 

AD 8)  

o d l u k u 
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(1) Snežana Banković-Aušperger, dr.med., spec. školske medicine razrješava se dužnosti 

člana Povjerenstva za kvalitetu s danom 10.07.2017. godine, zbog prestanka radnog odnosa i 

odlaska u mirovinu. 

(2) Imenuje se Ivana Markota, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med. 

članom Povjerenstva za kvalitetu s danom 25.08.2017. godine. 

 

AD 9)  

o d l u k u 

(1) Snežana Banković-Aušperger, dr.med., spec. školske medicine razrješava se dužnosti 

člana Povjerenstva za lijekove s danom 10.07.2017. godine, zbog prestanka radnog odnosa i 

odlaska u mirovinu. 

(2) Imenuje se Ivana Markota, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med. 

članom Povjerenstva za lijekove s danom 25.08.2017. godine. 

 

AD 10)  

o d l u k u 

(1) Snežana Banković-Aušperger, dr.med., spec. školske medicine razrješava se dužnosti 

člana Povjerenstva za intrahospitalne infekcije i profesionalne ekspozicijske incidente s danom 

10.07.2017. godine, zbog prestanka radnog odnosa i odlaska u mirovinu. 

(2) Imenuje se Ivana Markota, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med. 

članom Povjerenstva za intrahospitalne infekcije i profesionalne ekspozicijske incidente s danom 

25.08.2017. godine. 

 

AD 11)  

o d l u k u 

(1) Snežana Banković-Aušperger, dr.med., spec. školske medicine razrješava se dužnosti 

člana Etičkog povjerenstva s danom 10.07.2017. godine, zbog prestanka radnog odnosa i odlaska u 

mirovinu. 

(2) Imenuje se Ivana Markota, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med. 

zamjenicom člana Etičkog povjerenstva s danom 25.08.2017. godine. 

 

AD 12) Ravnatelj je izvijestio članove o najvažnijim događanjima u Zavodu od prošle sjednice 

Upravnog vijeća: 

 

Sjednica je završena u 14,00 sati. 

 

 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 

 Goran Thür, dipl.iur. FABIJAN BARIŠI, dipl.iur. 


