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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-223/00-2021. 
Požega, 19.07.2021. 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 

sa 223. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije 
održane dana 19.07.2021. godine u Zlatnom Lugu, Donji Emovci 32, s početkom u 13,00 sati. 
 
Sudjeluju: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik, 
2. Prim. Viktor Vidović, dr.med., spec. neurolog,  
3. Mijo Puharić, dipl.ing. 
4. Ivana Markota Feigl, dr.med., univ.mag.med., spec. školske i adolescentne med. 
5. Ljiljana Perić 

 
 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. Zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća. 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za lipanj 2020./2021. god. 
3. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-lipanj 2020./2021. god. 
4. Izvršenje financijskog plana – polugodišnje s 30.06.2021. god. 
5. Izvještaj o pripravnosti. 
6. Zapošljavanje 4 (četiri) radnika u DDD-u na određeno vrijeme. 
7. Razno. 

 
Primjedbi na dnevni red nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
 
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 Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju lipanj 

2020./2021. 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-lipanj 

2020./2021. godine. 
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(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 
 
AD 4)  

o d l u k u 
(1) Usvaja se izvještaj o financijskom planu poslovanja za prvo polugodište 2021. godine i 

to Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (prihodi) i Posebni dio 
proračuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (rashodi). 

(2) Izvještaji (Opći i Posebni dio proračuna) prilog su i sastavni dio ove odluke. 
 
AD 5) Ravnatelj je dostavio članovima izvještaj o izvršenoj pripravnosti za razdoblje 01.04.-
30.06.2021. godine.  
 
AD 6)  

o d l u k a 
(1) Odobrava se zapošljavanje 4 (četiri) stručna suradnika, SSS, na određeno vrijeme od 3 

(tri) mjeseca za provođenje jesenske deratizacije na području gradova i općina Požeško-
slavonske županije. 
 
AD 7)  
 
Sjednica je završena u 12,45 sati. 
 
 
 Zapisnik vodio: Predsjednika Upravnog vijeća: 
 GORAN THÜR, dipl.iur.  FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


