
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
Upravno vijeće 
 
Broj: UV-236/00-2022 
Požega, 30.08.2022.  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 236. sjednice Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održane 
dana 30.08.2022. 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 235 sjednice Upravnog vijeća, 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju za srpanj 2021./2022. god., 
3. Lovačko društvo „Jelen“, Požega – Zamolba za donacijom, 
4. Cjenik usluga, 
5. 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 srpanj 2021./2022. godine. Iz izvještaja j e vidljivo da je Zavod poslovao s manjkom 
prihoda od =92.136 kn. 

Prema pokazateljima poslovanja, ukupni prihodi i primici iznosili su =877.162 kn, od čega 
su prihodi od HZZO-a iznosili =407.619 kn, od ostalih korisnika =278.688 kn te prihodi od 
participacija i ostali prihodi. 
Ukupni rashodi i izdaci iznosili su =969.298 kuna, od čega su materijalni izdaci iznosili =442.726 
kn, rashodi za zaposlene =523.707 kn te ostali rashodi i izdaci. 

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen te je donesena 
 

o d l u k a 
 Usvaja se izvještaj o Pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju srpanj 

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

 
AD 3) Lovačko društvo “Jelen” iz Požege uputilo je dana 03.08.2022. godine zamolbu za 
donacijom financijske pomoći u dočeku hodočasnika za Voćin. Hodoćašće Gospi Voćinskoj je 



21.08.2022. god. te mole za financijskom pomoći kako bi mogli dočekati, okrijepiti i ispratiti 
hodočasnike na njihovom putu do svetišta. 
 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno nisu prihvatili zamolbu Lovačkog društva “Jelen” te 
jednoglasno donijeli 
 

o d l u k a 
 Odbija se donacija Lovačkom društvu „Jelen“. 
 Zahtjev za donacijom prilog je i sastavni dio ove odluke. 

 
AD 4) Ravnatelj je dostavio članovima prijedlog izmjena i dopuna cjenika usluga. Od 05.09.2022. 
god. trebaju biti iskazane cijene u EUR te treba uskladiti,  preračunati i iskazati dvojne cijene u 
Cjeniku usluga Zavoda. 
  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donesena je 
 

o d l u k a 
 Usvajaju se izmjene i dopune Cjenika usluga Zavoda za javno zdravstvo koje se odnose 

na dvojno iskazivanje cijena u EUR. 
 
AD 5) Ravnatelj je izvijestio članove o raspisanom natječaju za pomoćnog radnika u DDD-u te 
pripravnika VŠS san.inž. koji je ponovno raspisan jer su nam osobe odustale od zapošljavanja pa je 
natječaj ponovljen. Na natječaj su se javili radnici za rad u DDD-u te počinju sa radom 05.09.2022. 
godine na mjeseca dana. Na natječaj za pripravnika se je javila osoba iz Nove Gradiške te se čeka 
da Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri njeno zapošljavanje te ćemo s njima potpisati Ugovor o 
dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama. 
 
 
 
Sjednica je završena u 13,20 sati 
 
 
 
          Zapisnik vodio: Predsjednik: 
FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. FABIJAN BARIŠIĆ, dipl.iur. 
 
 
 
 


