
1 

 

 
 
 
 

DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/13 -2018 
Ozalj, 20.12.2018 
                                    
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 13. (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeća 

Doma zdravlja Ozlju u 2018. godini održane dana 20. prosinca 2018 godine 
 
Dana 20. prosinca 2018. godine u 10:00 sati predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, 

mag. oecol. na prijedlog ravnateljice Nade Diković, dr. med. vet. sazvao je telefonsku 
Sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj sa slijedećim 
 
 DNEVNIM REDOM : 
 

1. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2018. godine 
2. Donošenje Odluke o usvajanju V. (III) rebalansa financijskog plana DZ Ozalj za 2018. godinu  
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu 
4. Različito  

  

U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donošenje Odluke po 1. točki dnevnog reda s 
Predsjednikom Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivanom Čupor, mag. oecol. Za održavanje telefonske 
sjednice kontaktirani su i ostali članovi Upravnog vijeća: Tomislav Zoretić, dipl. oec., Petra Bakin, dipl. oec., 
Martin Narančić, dr. med. dent. i Tibor Kuzman.  
 
Prije održavanja telefonske sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obrazložila je razlog 
održavanja telefonske sjednice i donošenja Odluke o prihvaćanju  
 

1. Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2018. godine (mailom 
poslana dokumentacija).  

Predsjednik UV DZ Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. je izvjestio ravnateljicu da su se svi članovi UV DZ 
Ozalj izjasnili za donošenje Odluke o prihvaćanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za 
mjesec prosinac 2018. godine. 
 
Odluka o prihvaćanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2018. godine 
nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 

2. Donošenje Odluke o usvajanju V. (III) rebalansa financijskog plana DZ Ozalj za 2018. godinu. 
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Iako je donošena Odluka o usvajanju  IV. (II) Rebalansa  financijskog plana DZ Ozalj za 2018. godinu na 12. 
sjednicu Upravnog vijeća održanoj 27.11.2018. godine, zbog nastalih promjena u odnosu na IV rebalans  
Financijskog plana kod većine programa i aktivnosti  u ukupnim planiranim prihodima nema promjena u  
V-tom rebalansu 2018 godine. 
Ukupno su prihodi/rashodi povećani za 165.930,00 kn u odnosu na IV rebalans.  Povećanje se odnosi na 

uvođenje nove aktivnosti: Zapošljavanje osoba bez staža -pripravništvo gdje su planirana sredstvo u 

iznosu 45.930,00 kn. Ugovor s HZZ-om potpisan je nakon IV rebalansa za 2018. godinu tako da su ovi 

prihodi planirani tek u V-om rebalansu. 

Kod vlastitih prihoda u odnosu na IV rebalans povećanje je  za 20.000,00  kn, a temelji se na pokazateljima 

ostvarenja za 2018. godinu do dana donošenja V. rebalansa, gdje je u mjesecu rujnu-listopadu ostvareno 

nešto više vlastitih prihoda po ovom programu/aktivnosti nego je IV rebalansom bilo predviđeno. Na 

realizaciju ovih  prihoda dom zdravlja  ne može utjecati budući ostvarenje ovisi o interesu i potrebama 

pacijenata za tim dodatnim uslugama izvan HZZO-a. 

Također, kod prihoda od HZZO-a za 2018. godinu planirana  su sredstva u iznosu  3.806.300  kn. To je  

povećanje  u odnosu na planirano  po IV Rebalansu 2018.  godine  za 100.000,00 kn budući do dana 

donošenja V rebalansa nisu uplaćena sredstva od Karlovačke Županije od koncesija, pa je dio rashoda koji 

bi se trebao podmiriti iz ovih sredstava  planiran iz viška prethodnih godina iz izvora HZZO-a, jer ako se 

sredstva od koncesija ne ostvare na postojećim pozicijama Plana po IV rebalansu nema prostora za sve 

planirane rashode, a nisu dozvoljena prekoračenja po pozicijama  pa se ne bi mogli evidentirati svi rashodi 

koji se ostvare do kraja poslovne godine. 

Po pojedinim stavkama plana po programima i aktivnostima došlo je do manjih korekcija iznosa zbog  već 

spomenutih pokazatelja ostvarenja prihoda / rashoda do 31. listopada 2018. godine.   

Ostale stavke Plana ostale su nepromijenjene u odnosu na IV rebalans. 

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu 

Zbog roka donošenja Plana nabave za 2019. godinu, stavljen je na Dnevni red na ovoj telefonskoj sjednici 
te će detaljno biti obrazložen na 14. Sjednici UV DZ Ozalj u siječnju 2019. godine. 

 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 10:30 sati. 

 
 
 

                                              Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                   Ivan Čupor, mag. oecol. 

 


