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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-194/00-2019. 
Požega, 21.02.2019. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 194. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 21.02.2019. 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. Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva  
4. Ariana Penava, mag.nutr.  

 
- Mato Matijević, dr.vet.med., univ.mag. teriogenologije, 
- Tanja Šimić, oec., 
- Goran Thür, dipl.iur. 

 
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predložio slijedeći 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća. 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj 2019. godine. 
3. Usklađivanje Statuta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i donošenje novog Statuta. 
4. Imenovanje Etičkog povjerenstva. 
5. Zamolba Glazbene škole za donacijom. 
6. Prijedlog za otpis nenaplaćenih potraživanja. 
7. Razno. 

 
 
AD 1)  
 
AD 2)  

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

2018./2019. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 3)  

o d l u k a 
(1) Usvaja se Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, broj 02-134/01-

2019, od 21.02.2019. kojim se u cijelosti zamjenjuje dosadašnji Statut Zavoda za javno zdravstvo 
Požeško-slavonske županije broj 02-174/03-2012 od 30.05.2012. godine. 
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(2) Zadužuje se ravnatelj od osnivača, Požeško-slavonske županije, zatražiti suglasnost na 
Statut. 

(3) Statut je prilog i sastavni dio ove odluke. 
 
AD 4)  

o d l u k a 
(1) U Etičko povjerenstvo Zavoda za javno zdravstvo imenovani su: 

a) za članove: 
- Dejvid Zombori, mag.psih., za predsjednika, 
- Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva,za člana 
- Ivana Pavić, dr.med., spec. školske med., za člana 
- Danica Mikšik, dipl.inž.preh.tehn., za člana, (predstavnik nemedicinske struke) 
- Mr.sc. Zlatko Sliško, dipl.soc.radnik, za člana (vanjski član) 
b) za zamjenike: 
- Ivana Feigl Markota, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med., zamjenik 

predsjednika 
- Ante Vitalia, dr.med., spec. epidemiolog, zamjenik člana, 
- Zdravko Matić, dr.med., spec. mikrobiolog, zamjenik člana, 
- Ivanka Petrović, dipl.inž.med.biokemije, mag.analit. i mikr. namirn., zamjenik člana 
- Fabijan Barišić, dipl.iur., zamjenik člana. 

(2) Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se na razdoblje od 4 godine. 
 
AD 5)  

o d l u k a 
(1) Odobrava se donacija Glazbenoj školi Požega u iznosu od =2.500,00 kn za financiranje 

seminara i natjecanja učenika Glazbene škole. 
(2) Zamolba za donaciju prilog je i sastavni dio ove odluke. 
(3) Zadužuje se računovodstva za realizaciju odluke. 

 
AD 6)  

o d l u k a 
(1) Otpisuje se nenaplaćeno potraživanje u iznosu od =9.222,84 kn koje se odnose na tvrtke 

koje su u stečaju ili brisane iz trgovačkog suda, a čija naplata nije moguća putom ovrha. 
(2) Popis tvrtki sa iznosima duga prilog je i sastavni dio ove odluke. 
(3) Za realizaciju odluke zaduženo je računovodstvo. 

 
Sjednica je završena u 13,43 sati. 
 
 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 
 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


