
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-229/00-2021 
Požega, 02.02.2022.  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 229. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 27.01.2022. godine u prostoriji ravnateljstva Zavoda za javno zdravstvo Požega, s početkom u 
13,00 sati. 
 
Sudjeluju: 

1. Fabijan Barišić, dipl.iur., predsjednik, 
2. Ivana Markota Feigl. dr.med., univ.mag.med.,spec.školske i adolescentne medicine 
3. Ljiljana Perić 

 
- Mato Matijević, dr.med.vet., univ.mag.teriogenologije, 
- Tanja Šimić, oec. 

 
Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te predlaže slijedeći 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Zapisnik sa 228 sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za prosinac  2020./2021. god., 
3. Plan i program javnozdravstvenih mjera za 2022. godinu,  
4. Plan i program DDD mjera za 2022. godinu, 
5. Izvještaj o pripravnosti, 
6. Suglasnost za zapošljavanje četiri radnika SSS u DDD-u na određeno vrijeme, 
7. Pritužba Ariane Penava na obračun troškova prijevoza, 
8. Različito. 
 
Primjedbi na dnevni red nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1) Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Upravnoga vijeća nije bilo te je zapisnik 
jednoglasno usvojen. 
 
AD 2) Voditeljica računovodstva dostavila je članovima izvještaj o financijskom poslovanja za 
mjesec prosinac 2021. godine te pojašnjenje pokazatelja financijskog poslovanja iz kojeg je 
vidljivo da je Zavod u mjesecu prosincu poslovao s viškom prihoda od 67.393 kn. 
 Ukupni prihodi iznosili su 830.752 kn, od čega su prihodi od HZZO-a iznosili 380.609 kn, 
prihodi od decentraliziranih sredstava 7.173 kn, prihodi od ostalih korisnika (prihodi ostvareni na 
tržištu) 519.624 kn, prihodi od participacije 3.282 kn, te ostali prihodi 14.053 kn. 
 Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =881.912 kn, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=259.413 kn, rashodi za zaposlene =586.357 kn, te ostali rashodi i izdaci. 
 Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena 
 

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

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



 
AD 3) Ravnatelj je predložio usvajanje Plana i programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti 
zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije za 2022. godinu, a što je i naša zakonska obveza 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

o d l u k a 
(1) Usvaja se Plan i programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-

slavonske županije za 2022. godinu. 
(2) Zadužuje se ravnatelj da navedeni Plan i program mjera dostavi Požeško-slavonskoj 

županiji na usvajanje. 
 
AD 4) Ravnatelj je predložio usvajanje Plana i programa DDD mjera za 2022. godinu. a što je i 
naša zakonska obveza sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

o d l u k a 
(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 2022. godini. 

(2) Zadužuje se ravnatelj da navedeni Plan i program mjera dostavi Požeško-slavonskoj 
županiji, gradovima i općinama na području županije na usvajanje. 
 
AD 5) Ravnatelj je dostavio članovima Upravnog vijeća izvještaj o pripravnosti liječnika u 
vremenu od 01.10. – 31.12.2021. godine, što je i zakonska obveza. Prema izvještaju je vidljivo da 
su u pripravnosti sudjelovali dr. Vitalia, dr Kovačević, dr Markota Fiegl i dr Pavić. 
 
AD 6) Ravnatelj je dostavio članovima zahtjev za primanje 4 (četiri) pomoćna radnika u DDD na 
određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca zbog potrebe provođenja proljetne deratizacije na području 
gradova i općina naše županije. Budući da je određen kratak rok za provođenje deratizacije na 
velikom području Zavod svake godine prima 4 pomoćna radnika u proljeće i jesen kako bi se ovaj 
posao mogao obaviti u ugovorenim rokovima. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

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

(tri) mjeseca za provođenje proljetne deratizacije na području gradova i općina Požeško-slavonske 
županije. 
 
 
AD 7) Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o prigovoru Ariane Penava, mag.nutr. 
vezano uz putne troškove. 
 Predsjednik i članovi su utvrdili da je ravnatelj zadužen za rješavanje prigovora gđe. Penave 
te se ravnatelj obvezao da će u razumnom roku donesti Odluku vezanu uz prigovor. 
 Temeljem toga jednoglasno je donesen  

z a k l j u č a k 
(1) Upravno vijeće neće odlučivati o prigovoru Ariane Penave, mag.nutr. vezano uz putne 

troškove. 
(2) Prigovor Ariane Penava, mag.nutr. upućuje se ravnatelju na odlučivanje. 

 
 
AD 8)  Predsjednik je izvijestio članove da temeljem Članka 3. točke 65. i članka 18. stavka 2. 
Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN 143/21) izjavljuje da ostaje članom, odnosno 



predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo kao ustanove od posebnog interesa 
jedinice lokalne (područne) samouprave kao osnivača, te sukladno istom moli da mu se od 
01.01.2022. godine prestane isplaćivati bilo kakva naknada vezana uz članstvo u Upravnom vijeću. 
 
  
 
Sjednica je završena u 13,40 sati 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 
 


