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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/2 -2017 
Ozalj, 20.12.2017 
                                      Z  A  P  I  S  N  I  K    
              sa 02. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 
               u 2017. godini održane 15.02.2017. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
Na početku sjednice Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju 
četiri člana od ukupno pet članova Upravnog vijeća. Sjednici ne prisustvuje članica Upravnog vijeća Petra Bakin, 
dipl. oec., koja je najavila dolazak tijekom sjednice. 
Prisutni su: 
predsjednika Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić dipl.oec. 
Mirica Bede dr.med.dent. 
Tibor Kuzman, predstavnik radnika 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. i voditelj računovodstva Marina Golubić. 
Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 02. sjednicu Upravnog vijeća 
u 2017. godini. Za  sjednicu je predložen  sljedeći  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca  2016. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 01. Telefonske sjednice Upravnog vijeća u 2017. god. održane 30.  siječnja 2017. 

godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec siječanj 2017. godine 
4. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za IV kvartal 2016. godine 
5. Izvješće ravnatelja o pripravnosti  za IV kvartal 2016. godine 
6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o financijskom  poslovanju DZ Ozalj za 2016. godinu 
7. Izvješće ravnatelja o stanju i poslovanju Doma Zdravlja Ozalj u razdoblju siječanj – prosinac 2016. 

godine  
8. Donošenje Odluke o rashodu materijalne imovine i usvajanju Izvješća Povjerenstva o godišnjem  popisu 

imovine 
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada ravnatelja Doma Zdravlja Ozalj za 2017. godinu 
10. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje ugovora s HZZO-om 
11. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva vozila  KA 758 -BA  na ZHMKŽ 
12. Tekuća problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Diković, dr. med.vet. predsjednik Upravnog vijeća 
Ivan Čupor, mag. oecol. predlaže izmjenu - dopunu  Dnevnog reda – u smislu da točka  12. predloženog 
dnevnog reda „Tekuća problematika“ postaje točka 13.; a pod točkom 12. dodaje se kao dopuna  
dnevnog reda: 

-„Donošenje Odluke o zapošljavanju bez zasnivanja radnog odnosa prvostupnika fizioterapije.“ 
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Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca  2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozalj održane 20. prosinca 2016. godine. 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 01. Telefonske sjednice Upravnog vijeća u 2017. god. održane 30.  siječnja 2017. 
godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozalj održane 30. lipnja 2017. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec siječanj 2017. godine 
O financijskom poslovanju ustanove za mjesec siječanj 2017. godine izvijestila je  računopolagatelj Marina 
Golubić. Članovi Upravnog vijeća  nisu imali primjedbi na izviješće o poslovanju  Doma zdravlja Ozalj za mjesec 
siječanj 2017. godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Ozalj 
za mjesec  siječanj 2017. godine. 
 
Točka 4. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za četvrti  kvartal 2016. god. dostavljeno je 
članovima Upravnog vijeća  uz saziv sjednice.  Ravnateljica Nada Diković,  dr. med. vet. naglasila je    bitne 
dijelove  izvješća: 
Iznijela je osnovne podatke o ustrojstvu i djelatnostima ustanove. Djelatnosti i broj koncesionara ostali su isti u 
odnosu na 2015. godinu.Promjene  kadrovske strukture prikazane su u tablici u sklopu  izvješća.Ravnateljica je u 
svom izlaganju iznijela i podatke o financijskom poslovanju ustanove, vlastitim prihodima ostvarenim od drugih 
izvora – najma optike Fureš, od naplaćenih zdravstvenih usluga, prihodima od koncesija te naglasila da se i dalje 
najveći dio prihoda ostvaruje temeljem ugovora s HZZO - om za obavljanje osnovnih djelatnosti Doma zdravlja. 
Izvijestila je o izvršenim  aktivnostima, nabavama i izvršenju istih.Kako nije bilo primjedbi i pitanja, članovi 
Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Doma 
zdravlja Ozaljza četvrti kvartal 2016. godine. 
Izvješće  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti  za IV kvartal 2016. godine. 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  podnijela je Upravnom vijeću kvartalno izvješće o obavljenim 
pripravnostima za IV kvartal 2016.   Izviješće su članovi Upravnog vijeća zaprimili uz ostale materijale za 
sjednicu. 
Ravnateljica je napomenula da je ostvaren nešto veći broj pripravnosti jer je u 4. kvartalu bilo više neradnih 
dana i blagdana, a pripravnost se odrađuje upravo  na te dane.   Iz tablice u privitku vidljiv je broj pripravnosti 
po djelatnicima I broj dolazaka na radno mjesto u vrijeme pripravnosti. 
Članovi  Upravnog   vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješća ravnateljice o pripravnosti za 
četvrti  kvartal 2016. godine. 
Izvješće  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
Točka 6. 
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o financijskom  poslovanju DZ Ozalj za 2016. godinu. 
Izviješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za 2016. godinu  obrazložila je računopolagateljica 
Marina Golubić.  
Prihodi poslovanja i rashodi poslovanja, ostvareni su manji u odnosu na 2015. godinu. 
Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu  172.869,00 kn  ali istovremeno i manjak prihoda od nefinancijske 
imovine u iznosu  360.862 kn, tako da je ukupni rezultat poslovanja ostvareni manjak prihoda od  87.993  kn.  
To je  znatno smanjenje  u odnosu na rezultat poslovanja  u 2015. godini  kad je ostvaren  višak prihoda u 
odnosu na rashode u iznosu  115.439,00  kn. 
Manjak prihoda bio je i planiran financijskim Planom za 2016. godinu, odnosno dio rashoda financiran je viškom 
prihoda iz prethodnih godina. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku  o Usvajanju izviješća o 
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financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj – prosinac   2016. godine. Tablice: Pokazatelji 
financijskog poslovanja u razdoblju siječanj - prosinac 2015/2016  
godine, prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Izviješće o radu i poslovanju za  2016. godinu  iznijela je ravnateljica  Nada Diković, dr. med. vet.   
Izvješće  u pisanom obliku  članovi Upravnog vijeća zaprimili su  uz poziv za sjednicu.  
U svom izlaganju ravnateljica Nada  Diković, dr. med. vet. naglasila je da je Izvješće o radu koje su zaprimili 
članovi Upravnog vijeća  samo detaljnija verzija izvješća koje je poslano  Karlovačkoj Županiji za Županijsku 
skupštinu. Izviješće je također uz ostalu dokumentaciju objavljeno na web stranicama Doma zdravlja. 
Podsjetila je na aktivnosti koje su se u Domu zdravlja Ozalj odvijale u protekloj poslovnoj godini 
U ustrojstvu ustanove nije bilo promjena, Mreža javno zdravstvene djelatnosti za Dom zdravlja Ozalj ostala je 
ista.  
- Kadrovske promjene vidljive su iz tablice  o strukturi kadrova gdje je vidljivo da je u postotku znatno 
veći broj zdravstvenih  (65,38 %) od nezdravstvenih djelatnika  (34,62%).  
Od ostale problematike ravnateljica je također izvijestila o planiranim i ostvarenim sredstvima, posebno iz  
decentraliziranih sredstava Karlovačke Županije  i sredstvima za sufinanciranje rada uprave koja su ostvarena 
manje u odnosu na 2015. godinu.Predsjednik  Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvorio je raspravu o 
izvješću ravnatelja.  Kako nije bilo primjedbi i pitanja, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o 
usvajanju izvješća ravnateljice o stanju i poslovanju Doma Zdravlja Ozalj  za 2016. godinu. 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o rashodu materijalne imovine i usvajanju Izvješća Povjerenstva o godišnjem  popisu 
imovine. 
Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je računopolagateljca Marina Golubić. Izvijestila je članove Upravnog 
vijeća da je temeljem Odluke ravnateljice od 18.12.2016. godine; izvršen sveobuhvatni popis imovine i obveza  
Doma zdravlja Ozalj na dan 31.12.2016. godine. 
O izvršenom popisu sačinjeno je izviješće, s utvrđenim stanjem i prijedlozima Povjerenstva za popis za 
postupanje. Prema prijedlogu povjerenstva, neka od popisane imovine, za koju je utvrđeno da nije u djelatnom 
stanu, predlaže se za rashod.   
Koordinator za provođenje popisa Antonio Nemanić u pisanom  izvješću utvrdio je  da su Povjerenstva u roku i 
na ispravan način izvršila popis, te dostavila popisne liste. Ni po jednom izviješću nije bilo razlika u brojčanom  
(količinskom ) ili vrijednosnom stanju imovine i obveza koja je bila predmet popisa. 
Upravno vijeće, je prema prijedlogu Povjerenstva za popis, donijelo jednoglasnu Odluku: 

1. Prihvaća se izviješće o izvršenom popisu materijalne i nematerijalne imovine i obveza    
Doma zdravlja Ozalj s danom 31.12.2016. godine. 

2. Sukladno prijedlogu Povjerenstva za popis materijalne imovine Doma zdravlja Ozalj s    
danom 31.12.2016. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja  Ozalj donosi Odluku o  rashodu  
dugotrajne  materijalne imovine i sitnog inventara.   
Prijedlog Povjerenstva za popis – s obrazloženjem i specifikacijom imovine  za  rashod, sastavni  
je dio ove Odluke. 

3. Rashod i isknjiženje dugotrajne  materijalne imovine i sitnog inventara provesti će se u 
knjigovodstvenim evidencijama u 2017. godini.  

 
Točka 9. 
Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada ravnatelja Doma Zdravlja Ozalj za 2017. godinu. 
Ravnateljica   Doma zdravlja Ozalj Nada Diković, dr. med. vet. iznijela je  Upravnom vijeću Plan i program rada 
za 2017. godinu. 
Napomenula je da opći dio Plana koji obuhvaća planirane djelatnosti, javno zdravstvenu mrežu i broj djelatnika 
i koncesionara ostaje isti.  Ako tijekom 2017. godine i dođe do uvođenja djelatnosti oftalmologije  i radiologije 
za što su pokrenute procedure za dobivanje suglasnosti to neće dovesti do povećanja broja djelatnika jer će se 
angažirati vanjski suradnici temeljem ugovora.   
Planira se također raspisati natječaj za jednu specijalizaciju iz opće/obiteljske medicine koja bi se financirala iz 
EU fondova.Nema bitnih promjena u financiranju  Doma Zdravlja  budući se i dalje najveći dio prihoda ostvaruje  
od HZZO-a  koji će i u 2017. godini biti najznačajnji.  
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Financiranje iz ostalih izvora (od koncesija, iz DEC sredstava, vlastiti prihodi) planiraju se i u 2017. godini.  
Prihodi od ostalih korisnika – koncesionara planiraju na istoj razini u odnosu na 2016 godinu. Osim 
koncesionara, prihodi od zakupa ostvaruju se još od Optike  Fureš i  Ljekarne. 
Od 01. siječnja 2017. godine sve ordinacije prešle su na jedinstven informacijski sustav MCS grupe koji će 
poboljšati dostupnost podatak i omogućiti lakšu implementaciju s računovodstvenim sustavom koji je od ove 
godine također novi – Infomare računalni sustav kojim je Dom Zdravlja ukjučen u punu riznicu Karlovačke 
Županije. 
U planu su naznačeni projekti koji će se  financirati iz EU sredstava.  Radi se o  projektima koji se odnose na 
radove na obnovi fasade, stropova I zidova po principu energetske učinkovitosti. Također iz EU sredstava u 
planu je  nabava medicinske opreme a nositelj projekta je Karlovačka Županija. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Plana i programa rada ravnateljice za 2017. 
godinu. 
 
Točka 10. 
Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje ugovora s HZZO-om. 
Upravno vijeće  jednoglasno  je donijelo Odluku da se ravnateljici  Doma zdravlja Ozalj da suglasnost za 
sklapanje Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje  za ugovaranje zdravstvenih djelatnosti za  
2017. godinu. 
 
Točka 11. 
Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva vozila  KA 758 -BA  na ZHMKŽ. 
U vezi zamolbe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za prijenos vlasništva vozila VW T5 Transporter, 
2.5 TDI reg. oznaka KA  758BA, ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. pojasnila je da se vozilo već koristi za 
potrebe hitnih medicinskih intervencija. Radi se o vozilu nabavljenom  2009. godine čija je knjigovodstvena 
vrijednost jednaka nuli, odnosno u potpunosti je otpisano.  Vozilo nije prije predano jer je u 2016. godini Dom 
zdravlja bio u sustavu PDV-a, pa bi na isporuku trebalo platiti PDV. 
Član Upravnog  vijeća Tibor Kuzman rekao je da se radi o boljem vozilu od onog koje je Zavod za hitnu medicinu 
u zamjenu dao Domu zdravlja. 
Predsjednik  Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvorio je raspravu u vezi zamolbe Zavoda za hitnu 
medicinu.  Kako nije bilo drugih  primjedbi i pitanja, članovi Upravnog vijeća sa 4 glasa „ZA“ i 1 „PROTIV“ 
donijeli su Odluku o prijenosu vlasništva vozila  KA 758 BA na Zavod za hitnu medicine Karlovačke Županije. 
 
Točka 12. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju bez zasnivanja radnog odnosa prvostupnika fizioterapije. 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. izvijestila je članove Upravnog vijeća da je prvostupnik fizioterapije D.Š. 
završio pripravnički staž.  Na radilištu u fizikalnoj rehabilitaciji postoji potreba za pripravnikom, a kako se prema 
Pravilniku o pripravničkom stažu može  primiti na staž drugi pripravnik ravnateljica predlaže da se donese 
odluka o raspisivanju natječaja, budući je to procedura koja zna dosta potrajati  dok se ishodi suglasnost 
Ministarstva zdravstva i riješi sva papirologija. 
Upravno vijeće  jednoglasno  je donijelo Odluku o zapošljavanju prvostupnika fizioterapije  na stručno 
usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Točka 13. 
U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. informirala je članove Upravnog vijeća o  ostalim 
događanjima u radu i poslovanju  doma Zdravlja u proteklom periodu: 

- Dobivena je suglasnost za zapošljavanje prvostupnika ekonomije za stručno osposobljavanje bez 
sasnivanja radnog odnosa 

- Pristigla obavijest od Karlovačke županije o osnivnaju tima za palijativnu skrb pri Domu Zdravlja 
Karlovac 

- Od HZZO došao je negativan odgovor  na zahtjev za priznavanje maksimalnog iznosa sredstava za 
djelatnost fizikalne medicine I rehabilitacije koji je ostvaren preko limita. HZZO je izričito dao uputu da 
se ostvarenje zadrži u okviru ugovora jer HZZO nema planirana dodatna sredstva za tu namjenu. 

- Ravnateljica je izvijestila da je  e-mailom došla pritužba na postupanje liječnika 
 
Članovi Upravnog vijeća  nisu imali drugih pitanja,  predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 19:40 
sati. 
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                                                 Predsjednik Upravnog vijeća
         Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 


	/
	DOM ZDRAVLJA OZALJ
	OZALJ, Kolodvorska 2
	UPRAVNO VIJEĆE
	Ur.broj:  01- 39/2 -2017
	Ozalj, 20.12.2017
	Z  A  P  I  S  N  I  K

