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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-193/00-2019. 
Požega, 30.01.2019. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 193. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 30.01.2019. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u 
Požegi, Županijska 9, s početkom u 12,00 sati. 
 
Nazočni: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., 
2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog, 
3. Mijo Puharić, dipl.ing., 
4. Jasmina Kovačević, dr.med., univ.mag.med., spec. javnog zdravstva  
5. 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 prosinac 2018. godine. 
3. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-prosinac 2018. godinu i Bilanca za 

2018. godinu. 
4. Prijedlog poništenja Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. 

godine. 
5. Davanje suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora i aneksa ugovora sa HZZO-

om za 2019. godinu. 
6. Davanje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi čija 

vrijednost prelazi 100.000,00 kn. 
7. Davanje suglasnosti ravnatelju za provođenje postupka zapošljavanja 4 radnika na 

određeno vrijeme u DDD-u. 
8. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu (I. izmjena). 
9. Usvajanje prijedloga Programa provođenja DDD mjera na području Požeško-

slavonske županije za 2019. godinu. 
10. Usvajanje prijedloga Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja 

pučanstva Požeško-slavonske županije za 2019. godinu. 
11. Razno. 

 
 
AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća nije bilo te je zapisnik jednoglasno 
usvojen. 
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AD 2)  

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

2017./2018. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 3)  

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

2017./2018. godine. 
(2) Usvaja se Bilanca na dan 31.12.2018. godine. 
(3) Izvještaj i Bilanca su prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 4)  

o d l u k a 
(1) Poništava se dio odluke iz točke 3 sa sjednice Upravnog vijeća od 20.06.2018. godine u 

dijelu koji se odnosi na raspoređivanje viška prihoda iz 2017. godine na pomoć za izgradnju 
ambulante u Čaglinu. 

(2) Sredstva u iznosu od =200.000,00 kn planirana za izgradnju ambulante u Čaglinu bit će 
usmjerena na pokrivanje troškova poslovanja Zavoda. 

(3) Zadužuje se računovodstvo za realizaciju ove odluke. 
 
AD 5)  

o d l u k a 
(1) Daje se ovlaštenje ravnatelju za zaključenje ugovora s HZZO-om čija vrijednost prelazi 

iznos od 100.000,00 kn, a ne prelazi iznos od 400.000,00 kn. 
(2) Za zaključenje ugovora s HZZO-om čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos 400.000,00 

kn ravnatelj je dužan zatražiti suglasnost osnivača. 
 
AD 6)  

o d l u k a 
(1) Daje se ovlaštenje ravnatelju za zaključenje ugovora o javnoj nabavi čija vrijednost 

prelazi iznos od 100.000,00 kn, a ne prelazi iznos od 400.000,00 kn. 
(2) Za zaključenje ugovora o javnoj nabavi čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos 

400.000,00 kn ravnatelj je dužan zatražiti suglasnost osnivača. 
 
AD 7)  

o d l u k a 
(1) Odobrava se zapošljavanje 4 (četiri) pomoćna radnika – stručna suradnika u Odjel za 

DDD, na određeno vrijeme od 2 (dva) mjeseca zbog provođenja proljetne deratizacije na području 
gradova i općina Požeško-slavonske županije. 

(2) Zadužuje se ravnatelj da zatraži odobrenje ministarstva i provede postupak za primanje 
navedenih radnika. 
 
AD 8)  

o d l u k a 
(1) Odobrava se Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu (I. izmjena). 
(2) Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave prilog je i sastavni dio ove odluke. 
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AD 9)  
o d l u k u 

(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 2019. godini. 

(2) Prijedlog mjera dostavlja se Požeško-slavonskoj županiji na usvajanje. 
(3) Prijedlog Programa mjera prilog je i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 10)  

o d l u k u 
(1) Usvaja se Prijedlog programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva 

Požeško-slavonske županije u 2019. godini. 
(2) Prijedlog mjera dostavlja se Požeško-slavonskoj županiji na usvajanje. 
(3) Prijedlog Programa javnozdravstvenih mjera prilog je i sastavni dio ove odluke. 

 
Sjednica je završena u 13,45 sati. 
 
 
 Zapisnik vodio: Predsjednik Upravnog vijeća: 
 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


