
 Na temelju članka 3. Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama 
kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 17/14.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Župan Koprivničko-
križevačke županije 7. travnja 2015. donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvještaja o radu  

Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije 
za 2014. godinu 

 
I. 

 
 Prihvaćaju se financijsko izvješće, koje je Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije prihvatilo Odlukom o prihvaćanju Financijskog izvješća 
Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, KLASA: 024-
01/15-01/1, URBROJ: 2137-19-07-15-2 , od 29.01.2015. godine i Izvještaj o radu kojeg je 
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prihvatilo 
Odlukom o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije za 2014. godinu KLASA: 024-01/15-01/1 URBROJ: 2137-19-07-15-3 , od 29.01. 
2015. godine, s ukupnim prihodima od 14.145.781 kuna i ukupnim rashodima  od  12.634.280 
kuna te ostvarenim viškom prihoda u iznosu 1.511.501 kuna.  
 

II. 
 

 Višak prihoda Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za 2014. 
godinu iznosi 1.511.501 kuna, a preneseni višak iz ranijih godina iznosi  2.398.225  kuna. 
 Sukladno članku 15. stavku 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-
križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 15/14.)  Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije će uplaćivati, u 
2015. godini, višak prihoda iz ranijih godina ostvaren temeljem pruženih usluga na tržištu, do 
iznosa planiranog u Proračunu Županije za 2015. godinu. 
 Preostali višak prihoda, iznad planiranog za uplatu u Proračun Koprivničko-križevačke 
županije za 2015. godinu, rasporedit će Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije za investicijsko održavanje i obavljanje i razvoj djelatnosti. 
 

III. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 
županije“.  
 

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 400-06/15-01/11 
URBROJ: 2137/1-05/01-15-2 
Koprivnica, 7. travnja 2015.  
 
         ŽUPAN: 
        Darko Koren, ing, grañ., v.r. 


