
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-235/00-2022 
Požega, 15.07.2022.  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 235. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 15.07.2022. 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 234 sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za lipanj 2021./2022. god., 
3. Izvještaj o financijskom poslovanju za siječanj-lipanj 2021./2022. god., 
4. Izvršenje financijskog plana, 
5. Suglasnost za zapošljavanje četiri radnika SSS u DDD-u na određeno vrijeme, 
6. Izvještaj o pripravnosti za razdoblje 01.04. do 30.06.2022.g., 
7. 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 računovodstava dostavila je izvještaj o pokazateljima financijskog poslovanja za 
mjesec lipanj 2021./2022. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je Zavod poslovao s viškom prihoda 
od =53.105 kn. 

Prema pokazateljima poslovanja, ukupni prihodi i primici iznosili su =891.153 kn, od čega 
su prihodi od HZZO-a iznosili =374.165 kn, od ostalih korisnika =388.186 kn te prihodi od 
participacija i ostali prihodi. 
Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =838.048 kuna, od čega su materijalni izdaci iznosili =197.289 
kn, rashodi za zaposlene =636.745 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 lipanj 

2021./2022. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 



AD 3) Voditeljica računovodstva dostavila je članovima izvještaj o financijskom poslovanja za 
mjesec siječanj-lipanj 2021./2022. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je Zavod poslovao s manjkom 
prihoda od =193.827 kn.  

Prema pokazateljima poslovanja, ukupni prihodi i primici iznosili su =4.459.290 kn, od 
čega su prihodi od HZZO-a iznosili =2.273.277 kn, od ostalih korisnika =1.819.965 kn, te prihodi 
od participacija i ostali prihodi. 

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =4.653.117 kuna, od čega su materijalni izdaci iznosili 
=1.302.710 kn, rashodi za zaposlene =3.272.566 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 siječanj-lipanj 

2021./2022. godine. 
(2) Izvještaj je prilog i sastavni dio ove odluke. 

 
 

AD 4) Gospođa Šimić dostavila je članovima izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja 
za prvu polovicu godine, odnosno do 30.06.2022. godine, te obrazloženje izvršenja financijskog 
plana za I. do VI. 2022. godine. 

Iz izvještaja je vidljivo da su prihodi ostvareni u iznosu od =4.459.289,55 kn, što je 50,18% 
od planiranih, a rashodi su iznosili =4.653.116,87 kn što je 53,37% od planiranih rashoda. 

Izvještaji su jednoglasno prihvaćeni te je donesena 
 

o d l u k u 
(1) Usvaja se izvještaj o financijskom planu poslovanja za prvo polugodište 2022. godine i to 

Opći dio proračuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (prihodi) i Opći dio 
proračuna A. Račun prihoda i rashoda 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (rashodi). 

(2) Izvještaji su prilog i sastavni dio ove odluke. 
 
AD 5) Ravnatelj je dostavio članovima zahtjev za primanje 4 (četiri) pomoćna radnika u DDD na 
određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca zbog potrebe provođenja jesenske 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 jesenske deratizacije na području gradova i općina Požeško-slavonske 
županije. 
 
AD 6) Ravnatelj je dostavio članovima Upravnog vijeća izvještaj o pripravnosti liječnika u 
vremenu od 01.04. – 30.06.2022. godine, što je i zakonska obveza. Prema izvještaju je vidljivo da 
su u pripravnosti sudjelovali dr. Vitalia, dr Kovačević i dr. Štivić. 
 
 
 
Sjednica je završena u 14,00 sati 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 


