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OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/4 -2021 
Ozalj, 23.03.2021 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 43. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

održane  23.03.2021 
  
 
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: 
Tibor Kuzman 
Martin Narančić, dr. med. dent.   
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
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 43. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
DNEVI RED: 
1. Usvajanje Zapisnika sa 41. Sjednice UV DZ Ozalj održane 27. siječnja 2021. godine 

2. Usvajanje Zapisnika sa 42. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 25. veljače 2021. godine 

3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču 2021. godine 

4. Izvješće ravnatelja o stanju i poslovanju DZ Ozalj za 2020. godinu 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Akta o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 

6. Donošenje Odluke o usvajanju novog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za robe , radove i usluge DZ Ozalj  

I stavljanje van snage starog Pravilnika o jednostavnoj nabavi iz 2017. godine   

7. Donošenje Odluke o zapošljavanju prvostupnice fizioterapije na određeno vrijeme temeljem Plana prijema pripravnika u 

zdravstvenim ustanovama korištenjem potpora za zapošljavanje putem HZZ-a 

8. Donošenje Odluke o zapošljavanju prvostupnice fizioterapije na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova – 

Valentina Pavlaković 

9. Donošenje Odluke o zapošljavanju dr. med. dent. na neodređeno vrijeme zamjena za dr. Martina Narančić 

10. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje nagodbi sa radnicima Doma zdravlja za isplatom razlike osnovice od 6 % 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj 

▪ OCT (Pretraga rožnice i optičkog diska spektralnom optičkom koherentnom tomografijom) 

▪ UZV  

▪ Myofascijalna relaksacija (fizioterapeutski postupak)  

12. Različito 

 

 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 41. Sjednice UV DZ Ozalj održane 27. siječnja 2021. godine 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor,  mag. oecol. otvorio je raspravu  u svezi prijedloga Zapisnika sa 41. sjednice Upravnog 
vijeća održane 27. siječnja  2021. godine.  Prijedlog Zapisnika članovi Upravnog vijeća  zaprimili su  prije održavanja sjednice uz 
ostale materijale za sjednicu. 
Budući nije bilo primjedbi na prijedlog Zapisnika Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol.  dao je na glasovanje 
prijedlog  Zapisnika.  Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   
      

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
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o usvajanju Zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 27. siječnja 2021. godine. 
 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 42. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 25. veljače 2021. godine 
Dana 25. veljače  2021.  godine održana je 42. telefonska sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj.  Tema sjednice bila je – 

Analiza poslovanja za mjesec siječanj 2021. godine.   

Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. Dao je na glasovanje prijedlog Zapisnika. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli    
     

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o usvajanju Zapisnika sa 42. telefonske sjednice  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  25. veljače 2021. godine. 

 
 

 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču 2021. godine 
Izvješće o poslovanju za mjesec  veljaču 2021. godine obrazložila je voditelj računovodstva Marina Golubić. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. Dao je na glasovanje Izvješće o analizi poslovanja za mjesec veljaču 2021. 
godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvaja se  analiza poslovanja za mjesec veljaču 2021. godine. 

 
 
Točka 4. 
Izvješće ravnatelja o stanju i poslovanju DZ Ozalj za 2020. godinu 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obrazložila je Izvješće koje je dostavila članovima Upravnog vijeća. Pojasnila je da se radi 
o Izvješću koje se u ovom obliku svake godine dostavlja Karlovačkoj Županiji.  Na prethodnoj sjednici održanoj 27. siječnja 2021. 
godine Upravno vijeće usvojilo je Izviješće o financijskom poslovanju za 2020. godinu i Izvješće ravnateljice o radu i poslovanju za 
2020. godinu, tako da je ovo Izvješće dano samo kao dodatna informacija, budući sadrži i neke dodatne informacije o kadrovima, 
pripravnicima, te analizu i strukturu isplaćenih plaća  i drugoj problematici. 
 

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Izvješće ravnateljice o radu i poslovanju DZ Ozalj za 2020. godinu. 
Nije bilo primjedbi ni pitanja u svezi danog izvješća. 

  
 
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o usvajanju Akta o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 
U nastavku  sjednice  voditelj računovodstva Marina Golubić obrazložila je prijedlog Odluke za donošenje Akta o sukcesivnom 
pokriću manjka iz prethodnih razdoblja. Temeljem odredbe članka 82. stavak 2. Pravnilnika proračunskom računovodstvu i 
računskom planu proračunski korisnici dužni su, u slučaju ostvarenja manjka prihoda donijeti Akt o sukcesivnom pokriću manjka 
iz prethodnih godina, što je i obveza prema Upitniku o fiskalnoj odgovornosti. To je u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2019. i 
2020. godinu jedna od nepravilnosti koja je iskazana,a nije otklonjena budući prema ostvarenju prihoda u 2020. godini nije bilo 
realno moguće planirati pokriće manjka iz prethodnih godina kada je i 2020. godina očekivano završila s velikim manjkom Prihoda 
u odnosu na rashode. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

                                  O D  L  U  K  U 
o donošenju Akta o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja. 

   
                           
Točka 6. 
Donošenje Odluke o usvajanju novog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za robe, radove i usluge DZ Ozalj  
I stavljanje van snage starog Pravilnika o jednostavnoj nabavi iz 2017. godine   
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Ravnateljica  Nada Diković, dr. med. vet. pojasnila je prijedlog donošenja Odluke o usvajanju novog Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave za robe, radove i usluge  Doma zdravlja  Ozalj. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage stari Pravilnik donesen  
2017. godine.  Ravnateljica je pojasnila da se  novi  Pravilnik donosi iz razloga što su u dosadašnjem Pravilniku neke odredbe – koje 
se odnose na pragove za provedbu pojedinih postupaka nabave bilo rigoroznije definirane od odredbi Zakona, što komplicira 
provođenje nabave, naročito ako se radi o nekim hitnim nabavama. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli     

                                     
                                    O D  L  U  K  U   

O donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za robe, radove i usluge 

i stavljanje van snage starog Pravilnika o jednostavnoj nabavi iz 2017. godine Doma zdravlja Ozalj. 

 
 
Točka 7. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju prvostupnice fizioterapije na određeno vrijeme temeljem Plana prijema pripravnika u 
zdravstvenim ustanovama korištenjem potpora za zapošljavanje putem HZZ-a 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. pojasnila je prijedlog Odluke o zapošljavanju pripravnika prvostupnice/ka fizioterapije za 
stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo. Radi se kao i prethodnih godina o korištenju mjera potpore za zapošljavanje 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Dom zdravlja Ozalj dobio je suglasnost Ministarstva zdravstva na Plan prijema pripravnika , 
kojim se odobrava zapošljavanje petero pripravnika raznih zanimanja (fizioteraputski tehničari, medicinska sestra, prvostupnik /ca 
fizioterapije te prvostupnica sestrinstva). 
Za sada se planira zapošljavanje dva (2) pripravnika prvostupnice/ka fizioterapije temeljem mjere HZZ- a, stjecanje prvog radnog 
iskustva – pripravništvo a koje se financira iz EU sredstava.   
U Jedinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji stalna potreba za angažiranjem vježbenika, te ravnateljica predlaže 
donošenje Odluke o zapošljavanju dva pripravnika. Za sada će se raspisati natječaj za zapošljavanje jednog pripravnika. Ukupne 
troškove plaće i prijevoza refundira Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim se sklapa Ugovor.   
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli  

                                      O D  L  U  K  U 

Daje se suglasnost za zapošljavanje  dva (2)  pripravnika prvostupnika fizioterapije  za stjecanje prvog radnog iskustva  / 
pripravništvo na stručno osposobljavanje u Jedinici za fizikalnu medicine i rehabilitaciju Doma zdravlja Ozalj. 

 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju prvostupnice fizioterapije na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova – Valentina 
Pavlaković 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  rekla je da se zbog povećanja obima poslova u djelatnosti fizikalne medicine i povećane 
potražnje za uslugom masaže predlaže primanje u radni odnos na određeno vrijeme na pola radnog vremena prvostupnice 
fizioterapije. Od  prosinca 2020. ove usluge obavlja temeljem Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji  (Ugovor o djelu)  prvostupnica 
fizioterapije Valentina Pavlaković koja je pripravništvo također obavila u Domu zdravlja Ozalj.      
Ravnateljica je pojasnila da se radi o radnom mjestu koje ostvaruje usluge izvan standarda HZZO-a usluge masaže. Radi se o 
uslugama koje se naplaćuju u gotovini od korisnika, a zbog velikog obima poslova u djelatnosti fizikalne medicine ne mogu se 
realizirati u redovnom radnom vremenu koje je rezervirano za usluge koje korisnici ostvaruju na teret HZZO-a. U slobodnim 
terminima, po potrebi,  djelatnica bi radila i u fizikalnoj terapiji.  Prema pokazateljima ostvarenih prihoda u razdoblju  od  studenog  
2020. do ožujka 2021. vidljivo je da je usluga isplativa jer se od 01.01.2021. godine  mjesečno prosječno ostvare prihodi od 3.800,00  
kn od čega je 50%  prihod Doma zdravlja, a  50 % Valentini Pavlaković. 
Za zapošljavanje prethodno se mora zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva. 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje prvostupnice fizioterapije na određeno 
vrijeme na pola radnog vremena i jednoglasno donose  
    

                                         O D  L  U  K  U 
o zapošljavanju prvostupnice fizioterapije na pola radnog vremena na određeno vrijeme 

 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju dr. med. dent. na neodređeno vrijeme zamjena za dr. Martina Narančić 
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Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. izvijestila je članove Upravnog vijeća da je dr. M. N.  dobio specijalizaciju  iz strojne 
endodoncije u Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu – Perkovčeva.  S danom početka specijalizacije dr. N. prestaje radni odnos u 
Domu zdravlja Ozalj. Zbog  toga je potrebno raspisati natječaj za primanje u radni odnos doktora dentalne medicine na neodređeno 
vrijeme, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva. 
Dr. Narančić ujedno je i član Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj. Dr. Narančić rekao je da se javio na natječaj bez očekivanja, 
nedavno je dobio Odluku da je primljen, a  budući je to po njegovim riječima prilika koju ne želi propustiti, odlučio se prihvatiti što 
znači prestanak radnog odnosa u Domu zdravlja Ozalj. 
Dr. M. N. nije glasovao po ovoj točki dnevnog reda, te članovi Upravnog vijeća jednoglasno, s 4 glasa ZA donose 
     

O   D   L  U   K    U 
O zapošljavanju doktora  dentalne medicine   na neodređeno vrijeme -zamjena za dr. Martina Narančića. 

      
 
Točka 10. 
Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje nagodbi sa radnicima Doma zdravlja za isplatom razlike osnovice od 6 % 
Obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. Prijedlog Odluke dostavljen je članovima 
Upravnog vijeća uz saziv sjednice, kojim je obrazložen razlog donošenja Odluke. Radi se o razlici plaća za razdoblje od prosinca 
2015. do siječnja 2017. godine, kada nije primjenjeno povećanje osnovice za obračun plaće od 6% zbog povećanja rasta BDP-a. 
Prema sporazumu Vlade i Sindikata. Radi se o propustu Vlade i nadležnog Ministarstva koje određuje povećanje osnovice za 
obračun plaća i daje nalog FINI. 
T. K. rekao je da ne može govoriti u ime radnika, jer na svakom je radniku da odluči za sebe.  Njegovo je mišljenje da je to prihvatljivo 
rješenje, ako se isplate ukupni iznosi bruto razlika u 2021.godini. 
Ravnateljica je rekla da je pojedinačno već razgovarala s radnicima i da se slažu s prijedlogom, te bi se sa svakim radnikom potpisao 
Sporazum. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli  
    

O   D  L   U    K    U 
O davanju suglasnosti ravnateljici za potpisivanje nagodbi sa radnicima Doma zdravlja za isplatom razlike osnovice od 6 %. 

 
 
Točka 11.  
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj 
Prijedlog dopuna Cjenika zdravstvenih usluga Doma zdravlja Ozalj obrazložila je ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. 
Radi se o uslugama u djelatnosti oftalmologije,radiologije (UZV) i fizikalne terapije. 
U oftalmologiji, nakon nabave OCT aparata dostupna je usluga pretrage rožnice i optičkog diska spektralnom optičkom 
koheretnom tomografijom. Prijedlog je da cijena usluge bude 300,00 kn. 
U fizikalnoj terapiji dodaje se usluga Myofascijalne relakcije, a kod usluga u radiologiji, predlaže se da se u cjenik dodaju sve usluge 
sa popisa DTP usluga (prema popisu u privitku). Razlog dopune cjenika je što ima upita obavljanje ovih usluga od korisnika koji na 
to nemaju pravo preko HZZO-a.  Budući nije bilo primjedbi na predložene dopune Cjenika, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
donijeli   
    

O   D  L   U    K    U 
o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj prema popisu u privitku. 

   

 

Točka 12. 
Različito 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila  članove Upravnog vijeća o ostalim zbivanjima u ustanovi u periodu prethodne  
sjednice: 
- Prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća, a nakon provedenog postupka prodaje i objave oglasa, prodano je vozilo reg. oznaka   
261-P. Vozilo je prodano za 12.000,00 kn bez opreme.  
- Također, novo vozilo, nabavljeno sredstvima za decentralizirane funkcije (DEC) preko Karlovačke Županije, stavljeno je u funkciju. 
Novo vozilo dodijeljeno je timu Hadjur/Kuzman. 
- Održana je 32.  sjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja dana 11.03.2021.   
- Ravnateljica je informirala članove Upravnog o tijeku sudskog postupka u svezi povratka Ljekarne u Dom zdravlja.   
- U svezi brzih antigenih testiranja koji se obavljaju u Domu zdravlja Ozalj od 03.12.2020. zbog potreba prekograničnih radnika koji 
rade u Sloveniji, ravnateljica je izvijestila da su testiranja za te radnike Odlukom Karlovačke Županije od 12.03.2021. godine 
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besplatna, uz predočenje osobne iskaznice i potvrde poslodavca i to za poljoprivrednike i osobe koje granicu prelaze zbog 
rednovnog školovanja. Karlovačka Županija trebala bi, prema dogovoru nadoknaditi dio troškova.  
- U svezi trenutne epidemiološke situacije, ravnateljica je izvijestila da je do sada na području Grada Ozlja, Općina Kamanje,Žakanje 
i Ribnik oboljelo 357 osoba. 
 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali  drugih primjedbi ni pitanja te je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu  u 19:40  sati.  
                                                                    
 

                                                                                                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                         Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
   
 
    
 
    

 
 
 
 

 

 


