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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/11-2018. 
Ozalj, 27.11.2018 
                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K    
                 sa 12. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 
                 u 2018. godini održane  27.11.2018. 
 
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 
članovi  Upravnog vijeća: 
predsjednik Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
Tibor Kuzman 
 Martin Narančić, dr. med. dent.   
Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. i voditeljica računovodstva Marina Golubić. 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 12. Sjednicu Upravnog 
vijeća u 2018. godini.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. Sjednice Upravnog vijeća održane 22. listopada  2018. godine 

2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec listopad 2018. godine 

3. Donošenje Odluke o usvajanju  IV. (II) Rebalansa  financijskog plana DZ Ozalj za 2018. godinu 

4. Donošenje Odluke o usvajanju  II Rebalansa Plana nabave  DZ Ozalj za 2018. godinu 

5. Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu projekcija Financijskog Plana  za 2020/21 godinu 

6. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2018 godinu 

7. Imenovanje članova povjerenstava: Etičko Povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za 

kvalitetu 

8. Izmjena i dopuna Pravilnika o radnom vremenu – za medicinske sestre u sanitetskom prijevozu 

9. Različito   

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 11. Sjednice Upravnog vijeća održane 22. listopada  2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli ZAKLJUČAK o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice  Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  22. listopada 2018. godine. 
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Točka 2. 

Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec listopad 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec listopad  
2018. godine. 
 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o usvajanju  IV. (II) Rebalansa  financijskog plana DZ Ozalj za 2018. godinu 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju  IV. (II) Rebalansa  financijskog plana 
DZ Ozalj za 2018. godinu. 
 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o usvajanju  II Rebalansa Plana nabave  DZ Ozalj za 2018. godinu 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju II Rebalansa Plana nabave Doma 
zdravlja Ozalj za 2018. godinu. 
 

 

Točka 5. 

Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu projekcija Financijskog Plana  za 2020/21 godinu 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o donošenju Plana prihoda i rashoda za 2019. 
godinu i  projekcije Plana  2020/2021. 

Plan prihoda i rashoda  I Obrazloženje Financijskog plana  u  privitku su Zapisnika I njegov su sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2018 godinu 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o raspodjeli rezultata -viška Prihoda poslovanja 
iskazanog u Bilanci na dan 30.09.2018. 
Odluka je u privitku zapisnika. 

 

 

Točka 7. 
Imenovanje članova povjerenstava: Etičko Povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluke 

- o imenovanju Povjerenstva za lijekove u Domu 
- o imenovanju Etičkog povjerenstva u Domu zdravlja Ozalj. 
- o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu.  

Odluke  su u privitku Zapisnika i njegov su  sastavni dio. 
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Točka 8. 

Izmjena i dopuna Pravilnika o radnom vremenu – za medicinske sestre u sanitetskom prijevozu 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izmjena I dopuna Pravilnika o  radnom 
vremenu  u Domu zdravlja Ozalj. 
 

 

Točka 9. 

Različito 

U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. izvijestila je o aktivnostima u poslovanju  
Doma zdravlja od prošle sjednice: 
- informirala je da je započela isporuka opreme iz projekta KaŽu zdravlje  - isporučen je ultrazvučni uređaj 
3D-4D, a u sljedećih 15 – 20  dana trebao bi biti isporučen i ostatak opreme u vrijednosti 1.000.000 kn. 
- također je izvijestila da rekla da je od firme Kirasić d.o.o koja je bila izvođač radova po projektu KaŽu  
zdravlje u Ambulanti Žakanje došla ovrha od javnog bilježnika.  Radi se o radovima za koje je uložen 
prigovor u više navrata jer nisu izvršeni kako treba što je dokumentirano službenom bilješkom i foto-
dokumentacijom. To su dodatni, izvantroškovnički radovi koji nisu planirani u troškovniku iz projekta KaŽu  
zdravlje pa idu na teret ustanove, odnosno izmjenom Plana DEC  račun iz mjeseca kolovoza proknjižen je 
tek u studenom kad je Županija  otvorila poziciju Plana. Račun je refundiran iz DEC sredstava, iako  su 
radovi mogli biti podmireni i iz EU projekta KaŽu zdravlje jer je ostalo neutrošenih sredstava , ali ih je 
Županija trebala evidentirati kao dodatne radove. 
- Ministarstvu zdravstva poslan je zahtjev za izlazak Povjerenstva za davanje suglasnosti za početak rada 
djelatnosti oftalmologije i radiologije. Nove djelatnosti trebale bi početi s radom već od 02.01.2019. prema 
rasporedu rada kako se utvrdi radno vrijeme. 
- Od Ministarstva zdravstva također je došla suglasnost za produljenje rada mr.ph. Mirjane Kosanović 
nakon navršenih 65 godina života  
- U ordinaciju dentalne medicine II vraća se nakon roditeljskog dopusta  Martina Peraković, dr. med. dent. 
Vraća se s danom 10.12.2018.,  budući dr. Matea Fudurić koja je bila na zamjeni odlazi jer je dobila  ugovor 
o radu  na neodređeno vrijeme. 
- Od Zavoda za zapošljavanje dobivena je suglasnost  i potpisan ugovor za primanje dvoje pripravnika – 
fizioterapeutskih tehničara SSS  čije troškove plaće i prijevoznih  u potpunosti  refundira Zavod. S radom 
je već započela jedna pripravnica, a još jedan pripravnik početkom 2019. godine. 
- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije vratio je Domu zdravlja Ozalj  vozilo za sanitetski prijevoz. 
Vozilo je na pogon 4x4  i Dom zdravlja ga je kupio većim dijelom iz DEC sredstava i donacije 
- Ravnateljica je podsjetila da primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti ide od 01.01.2019. godine, što donosi 
neke promjene što se tiče ordinacija u koncesiji – više neće biti koncesija  već će privatne ordinacije, plaćat 
će se zakup domu zdravlja po tržišnoj vrijednosti koju određuje nadležna lokalna samouprava, odnosno 
Županijska skupština. 
- informacija članovima Upravnog vijeća o namjeri izmjene Kriterija za raspodjelu zajedničkih troškova  za  
koncesionare , gdje bi se na njih preraspodijelili  i troškovi naknade  koja se plaća djelatnicima  za košnju i 
održavanje okoliša  te za loženje i sitne  popravke na zgradi i opremi. 
 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi ni pitanja na izlaganje ravnateljice pa je  predsjednik 
Upravnog vijeća zaključio sjednicu  u 19,30 sati.  

                                                                                                Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                         Ivan Čupor, mag. oecol 


