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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/12-2016 
Ozalj, 20.12.2016. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 12. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 

u 2016. godini održane 20.12.2016. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju četiri člana od 
ukupno pet članova Upravnog vijeda. Sjednici ne prisustvuje članica Upravnog vijeda Petra Bakin, dipl. 
oec. 
predsjednika Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeda: 
Tomislav Zoretid, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Tibor Kuzman 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet.  i računopolagatelj Marina Golubid. 

Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 12. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2016. godini. Za  sjednicu je predložen  sljededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeda održane 26. listopada 2016. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. Telefonske sjednice Upravnog vijeda održane 28. studenog 2016. 

godine 
3. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2016. godine 
4. III. (IV) Rebalans Financijskog plana i Plana Nabave za 2016. godinu 
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave  za 2017. 
6. Tekuda problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Dikovid, dr. med. vet.  predsjednik Upravnog 
vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. predlaže izmjenu  Dnevnog reda – u smislu da točka  6.   predloženog 
dnevnog reda   „Tekuda problematika “ postaje točka 7.; a pod točkom  6. dodaje se kao dopuna  
dnevnog reda: „Donošenje Odluke o zapošljavanju bez zasnivanja radnog odnosa višeg 
računovodstvenog referenta.“  

Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno usvojen. 

Točka 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeda održane 26. listopada 2016. godine 

Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice 
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane 26. listopada 2016. godine. 
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Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 11. Telefonske sjednice Upravnog vijeda održane 28. studenog 2016. godine. 
 

Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 11. 
sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane 28. studenog 2016. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2016. godine. 
 
Voditelj računovodstva Marinu Golubid  obrazložila je financijske pokazatelje poslovanja za mjesec   
studeni 2016. godine. Tablice s pokazateljima financijskog poslovanja članovi Upravnog  vijeda 
zaprimili su uz saziv sjednice. Voditelj računovodstva Marina Golubid  izvijestila je da  financijsko 
poslovanje za mjesec  studeni bilježi  manjak prihoda  u odnosu na rashode u iznosu 90.786,00 kn. 
Prihodi su ostvareni na razini redovnih mjesečnih  rashoda. Razlog ostvarenog manjka prihoda u 
odnosu na rashode je u više ostvarenim rashodima. Materijalni rashodi poslovanja  na istoj su razini 
osim rashoda za  utrošenu energiju koji su zbog sezone grijanja i vedeg utrošaka lož ulja i peleta nešto 
vedi. Rashodi za zaposlene vedi su od redovnih. Iznos bruto plada vedi je za 10.000,00 kn u odnosu na 
protekle mjesece zbog isplate oporezivih iznosa razlika jubilarnih nagrada za  2013. godinu i jubilarne 
nagrade za jednog djelatnika. Iz istog razloga vedi su i ostali rashodi za zaposlene i iznose 15.625,00 
kn. 
Također, u mjesecu studenom ostvareni su i rashodi za kapitalna ulaganja u iznosu 54.899,00 kn  koji 
de kao prihod biti ostvareni iz DEC sredstava tek  u mjesecu prosincu 2016. godine. 
Napomenula je također da su za mjesec studeni i prosinac izdaci za intelektualne usluge – ugovore o 
djelu  znatno vedi zbog rada doktora iz Opde bolnice Karlovac u Ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena  
zbog bolovanja i godišnjeg odmora dr Maryne Kharchenko.  Zbog navedenih razloga, III.-im i IV-tim 
rebalansom  Financijskog plana predviđeno je za pokride dijela rashoda u tekudoj godini korištenje 
viška prihoda iz prethodnih godina.  
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno donose Odluku o usvajanju Izvješda o poslovanju Doma zdravlja 
Ozalj za mjesec  studeni 2016. godine. 
 
 
Točka 4. 
III. (IV) Rebalans Financijskog plana i Plana Nabave za 2016. godinu. 
 
Prijedlog izmjena Financijskog plana i Plana nabave za 2016. godinu obrazložila je voditelj 
računovodstva Marina Golubid.  Radi se o III  rebalansu  Financijskog plana i  Plana nabave za 2016. 
godinu. Kroz sustav riznice ovo je  četvrti rebalans Plana za 2016. godinu jer je jedan rebalans 
Županija usvojila bez usaglašavanja s ustanovama bududi su samo izvršene izmjene nekih pozicija.    
Na WEB stranicama Doma zdravlja Ozalj objaviti  de se  IV rebalans Financijskog plana  za 2016. 
godinu s  navedenim izmjenama.   
Također, Plan nabave za 2016. godine mijenja se na način da se uskladim s izmjenama Financijskog 
Plana.  
Upravno vijede jednoglasno je donijelo Odluku o Usvajanju izmjene i dopune Financijskog plana i  

Plana nabave Doma zdravlja Ozalj  za  2016. godinu  / IV rebalans/. Izmjene i dopune Financijskog 

Plana i Plana nabave za 2016. godinu nalaze se u privitku zapisnika i  njegov  su sastavni dio. 

 

Točka 5.  
Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave  za 2017. godinu 
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Financijski plan (Plan prihoda i rashoda ) za 2017. i projekcija Plana za 2018-2019. godinu usvojeni su 

na 10. sjednici Upravnog vijeda održanoj 26. listopada 2016. godine. Zakonska je obveza Plan nabave 

objaviti u roku 60 dana od dana donošenja financijskog Plana.  Prijedlog Plana nabave usklađen je s  

Financijskim planom za 2017. godinu.  

Prijedlog  Plana nabave za 2017. godinu obrazložila je voditelj računovodstva  Marina Golubid. 

Članovi  Upravnog vijeda  jednoglasno  su donijeli Odluku o usvajanju prijedloga   Plana  nabave za 
2017. godinu. Plan nabave nalazi se u  privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju pripravnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa - višeg računovodstvenog referenta u upravi Doma zdravlja Ozalj. 
 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za zapošljavanje 
pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - višeg računovodstvenog 
referenta u upravi Doma zdravlja Ozalj. 
 
Točka 7. 
Tekuda problematika 
U nastavku sjednice ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. informirala je članove Upravnog vijeda o  
ostalim događanjima u radu i poslovanju  doma Zdravlja u proteklom periodu: 

- Sa 01.01.2017. godine Dom zdravlja Ozalj ulazu u sustav pune Riznice Karlovačke županije 
- Od 01.01.2017. uvodi se novi programski sustav u sve ordinacije Doma Zdravlja kako bi se 

olakšao rad i prijenos podataka prema HZZO-u i Upravi te pradenje izvršenja po djelatnostima 
što do sada nije bilo mogude 

- Ravnateljica je informirala članove Upravnog vijeda  da je prema presudi Županijskog suda u 
Rijeci  (preslika dostavljena članovima Upravnog vijeda ) ponuđen otkaz ugovora s ponudom 
izmijenjenog ugovora radniku G.G. te je ugovor potpisan  s danom 05.12.2016. godine 

- pitanje u svezi otkupa stana koji je u vlasništvu opdine Žakanje i Doma Zdravlja (50:50). S 
Opdinom Žakanje je regulirao  potraživanje i dobivena potvrda da je stan otpladen, te isto 
traži od Doma zdravlja. 

 
Članovi Upravnog vijeda  nisu imali drugih pitanja,  predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  
u 19:20 sati. 
 
 
                                                 Predsjednik Upravnog vijeda
                                                      Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 

 

 


