
 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/10 -2021 
Ozalj,  25.10.2021 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 50. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

održane  25.10.2021 
  
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 
Tomislav Zoretić, dipl. oec.   
Petra Bakin, dipl. oec. 
Nevia Čudina, dr. med. 
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 50. sjednicu Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Ozalj.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
DNEVI RED: 
 

1. Prijedlog usvajanja Dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika sa 47. Sjednice UV DZ Ozalj održane 28. srpnja 2021. godine 

3. Usvajanje Zapisnika sa 48. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 02. kolovoza 2021. 

godine 

4. Usvajanje Zapisnika sa 49. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 22. rujna 2021. godine 

5. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2021. godine 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za prvih devet 

mjeseci (III. Kvartal) 2021. godine 

7. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za III. (treći) kvartal 2021. godine  

8. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za III. (treći) kvartal 2021. godine 

9. Usvajanje II. Rebalansa proračuna DZ Ozalj 

10. Usvajanje  Izvješća o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Ozalj za razdoblje 01.01—

31.10.2021. 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti dr. Željku Maršiću za produženje rada nakon 

navršenih 65 godina života (temeljem čl. 67. stavka 2. ZZZ) 

12. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti DZ Ozalj na Zdravstveni turizam sukladno Članku 

84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 95/19, 147/20) 

13. Različito 

Na  prijedlog ravnateljice predlaže se dopuna dnevnog reda   - pod  točkom 13.: „ Donošenje 

Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu specijalizacija iz ginekologije i opstetricije“,  a točka 

„Različito“ postaje točka 14. dnevnog reda. 
 
Točka 1. 
Prijedlog usvajanja Dnevnog reda 



 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na glasovanje prijedlog Dnevnog reda koji je 
članovima Upravnog vijeća dostavljen uz saziv  sjednice. 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su usvojili prijedlog Dnevnog reda za 50. sjednicu. 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 47. Sjednice UV DZ Ozalj održane 28. srpnja 2021. godine 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. Otvorio je na raspravu  u vezi prijedloga Zapisnika sa 48. 
sjednice Upravnog vijeća održane 28. srpnja 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 je donijelo  

      
Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o usvajanju Zapisnika sa 47. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 28. srpnja 2021. godine. 
 
 
Točka 3. 
Usvajanje Zapisnika sa 48. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 02. kolovoza 2021. godine 
Dana 02. kolovoza 2021. godine održana je 48. telefonska sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj.  Tema 
sjednice bila je Donošenje Odluke o rashodovanju vozila FORD TRANSIT 300 2,2 TDCI. 
U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donesena  Odluke po navedenoj točki dnevnog reda. 

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

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o usvajanju Zapisnika sa 48. telefonske sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 02. kolovoza 

2021. godine. 
 
 

Točka 4. 
Usvajanje Zapisnika sa 49. telefonske Sjednice UV DZ Ozalj održane 22. rujna 2021. godine 
Dana  22. rujna  2021.  godine održana je 49. telefonska sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj.  Tema 
sjednice bila je – Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2021. godine  i izmjena Odluke o 
dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj – terminologija. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. daje na glasovanje prijedlog Zapisnika. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose  
      

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o usvajanju Zapisnika sa 49. telefonske sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 22. rujna 2021. 

godine. 
 
 
Točka 5. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2021. godine 

Izvješće o poslovanju za mjesec rujan 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 

rujan 2021. godine.  

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli  

O  D  L  U  K  U 

Usvaja se  analiza  poslovanja za mjesec rujan 2021. godine. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za prvih devet mjeseci (III. 

Kvartal) 2021. godine 



 
 

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za prvih deset mjeseci 2021. 
godine   
Izviješće o financijskom poslovanju ustanove za razdoblje siječanj – listopad 2020/2021 godine obrazložila je 
voditeljica računovodstva Marina Golubić. Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na 
glasovanje donošenje Odluke o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj – listopad 2021. 
godine.  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvaja se izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj – listopad 2021. godine. 

Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj - listopad 2020/2021. 
godine prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 

 
Točka 7. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za III. (treći) kvartal 2021. godine 
U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obrazložila je Izvješće o radu i poslovanju ustanove 
za III kvartal 2021. godine. Izvješće je u pisanom obliku dostavljeno članovima Upravnog vijeća uz saziv sjednice. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvorio je raspravu po iznijetom izvješću. Kako nije bilo 
pitanja, dao je na glasovanje usvajanje Izvješća za III Kvartal 2021. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   
 

O D  L  U  K  U 
Usvaja se izvješće o radu i poslovanju za III. Kvartal 2021. godine. 

Izvješće je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 

Točka 8. 

Izvješće ravnatelja o pripravnosti za III. (treći) kvartal 2021. godine 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. podnijela je Upravnom vijeću kvartalno izvješće o obavljenim 
pripravnostima za III. kvartal 2021. Pregled obavljenih pripravnosti po vozačima dan je u tablici s podacima o 
broju odrađenih pripravnosti, broju dolazaka na radno mjesto i broju prekovremenih sati vozača u pripravnosti s 
usporedbom u odnosu na I, II. kvartal 2021. godine. 
Ravanteljica je pojasnila da je do odstupanja kod broja odrađenih sati po radnicima došlo ovisno o korištnju 
godišnjeg odmora kod pojedinih radnika, gdje su onda neki ostvarili ovisno o tome više ili manje prekovremenih 
sati. 
Kako nije bilo pitanja u svezi izvješća ravnateljice o obavljenim pripravnostima,  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   
 

O  D  L  U   K  U 
Usvaja se Izvješće ravnateljice o pripravnosti za III kvartal 2021. godine. 

Izvješće je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 
Točka 9.  
Usvajanje II. Rebalansa proračuna DZ Ozalj 
Voditelj računovodstva Marinu Golubić izvijestila je članove Upravnog vijeća da je na Županijskoj Skupštini 
održanoj 23. rujna 2021. godine  usvojen II. rebalans Proračuna, odnosno Financijskog plana svih korisnika. Ovim 
rebalansom izmijenjene su samo  pojedine  stavke Plana,  po pojedinim pozicijama, a u skladu s ostvarenjem 
prihoda/ rashoda do dana donošenja II rebalansa i očekivanom ostvarenju do kraja 2021. godine. 
Prema najavama iz Karlovačke Županije do kraja godine  u mjesecu prosincu vjerojatno će biti još jedan Rebalans. 
Svi  programi i aktivnosti koji su bili planirani za 2021.  godinu ostaju i po ovom rebalansu.  
Predsjednik Upravnog vijeća  Ivan Čupor, mag. oecol. daje  na glasovanje prijedlog II. rebalansa za 2021. godinu.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju  II Rebalansa  financijskog plana DZ Ozalj za 2021. godinu. 

II.  rebalans Financijskog Plana i Obrazloženje Rebalansa Financijskog Plana 



 
Objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Ozalj. 

 
Točka 10. 
Usvajanje  Izvješća o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Ozalj za razdoblje 01.01 - 30.06.2021. 
Voditelj računovodstva Marina Golubić obrazložila je također Izvješće o izvršenju Plana za razdoblje I -VI 2021. 
godine koje je članovima Upravnog vijeća dostavljeno uz materijale za sjednicu.  
Izvješće o izvršenju Plana usvojeno je također na Skupštini Karlovačke Županije, a prema Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti mora ga - polugodišnje i godišnje usvojiti i Upravno vijeće ustanove. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol.  dao je na glasovanje usvajanje Izvješća o izvršenju Plana te 
je donesena jednoglasna  
                          

O  D  L  U  K  A 
Usvaja se izvješće o izvršenju Plana za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine. 

Izvješće je u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti dr. Željku Maršiću za produženje rada nakon navršenih 65 godina 
života (temeljem čl. 67. stavka 2. ZZZ) 
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća  s  zamolbom dr. Željka Maršića, zakupca  u Ordinaciji  obiteljske 
medicine Žakanje  kojim traži produljenje rada nakon navršenih 65 godina života. Doktor je priložio svu potrebnu 
dokumentaciju. 
Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da je Stručno vijeće razmatralo zahtjev dr. Željka  Maršića i 
pozvala je predsjednicu Stručnog vijeća dr. Neviu Čudina da iznese stav Stručnog vijeća. 
Dr. Nevia Čudina u ime Stručnog vijeća potvrdila je da su članovi Stručnog vijeća suglasni da se dr. Željku Maršiću 
odobri produljenje  rada za 2022. godinu. 
Ravnateljica također smatra da je zahtjev opravdan, budući  doktorice koje su na specijalizaciji iz opće medicine 
još nisu završile specijalizaciju. 
Uz prethodnu suglasnost Stručnog vijeća Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   

 
O D  L U  K  U 

O davanju suglasnosti Željku Maršiću, dr. med.  spec. obiteljske medicine  za produženje rada nakon 

navršenih 65 godina života do 31.12.2022. godine. 

 
Točka 12. 

Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti DZ Ozalj na Zdravstveni turizam sukladno Članku 84. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 95/19, 147/20) 

Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. uputila je na Upravno vijeće prijedlog za donošenje Odluke o proširenju 
djelatnosti Doma Zdravlja Ozalj na zdravstveni turizam sukladno čl. 84.Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 
Prijedlog je prošao raspravu na Stručnom vijeću Doma zdravlja. O proširenju djelatnosti bilo je govora i na nekim 
prethodnim sjednicama Upravnog vijeća, a kako su se sada nakon nadogradnje i adaptacije zgrade u Ozlju stekli 
prostorni  uvjeti za uvođenje novih djelatnosti, ravnateljica predlaže da se pokrene postupak.  
Nevia Čudina, dr. med., predsjednica Stručnog vijeća i članica Upravnog vijeća izjasnila se da podržava inicijativu 
i osobno i ispred Stručnog vijeća. Smatra da se neke usluge, koje pacijenti i inače plaćaju kod privatnih pružatelja 
usluga može naplatiti i Dom Zdravlja, izvan standarda ugovora s HZZO-om. 
Ravnateljica je obrazložila da je prije prijedloga za proširenje prikupila podatke o isplativosti uvođenja 
zdravstvenog turizma: podatke od TZ “Kupa” o broju noćenja  i turističko - ugostiteljskim kapacitetima Ozlja i 
okolice. Podaci pokazuju da taj broj iz godine u godinu značajno raste, a povoljna okolnost – posebno za 
djelatnosti dentalne medicine, fizikalne terapije, oftalmologije i radiologije je I blizina Republike Slovenije gdje su 
te usluge znatno skuplje. 
Ravnateljica moli članove Upravnog vijeća da se izjasne u svezi prijedloga za proširenje djelatnosti.  
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. i ostali članovi Upravnog vijeća Tibor Kuzman, Tomislav 
Zoretić, dipl. oec. i Petra Bakin, dipl. oec. također su se izjasnili da podržavaju donošenje Odluke.  Ivan Čupor, 
mag. oecol rekao je da je pohvalno uvođenje svake aktivnosti koje doprinose poboljšanju poslovanja ustanove i 
boljoj I dostupnijoj zdravstvenoj usluzi za pučanstvo. 



 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli  
 
 

            O D  L U  K  U 
o proširenju djelatnosti DZ Ozalj na Zdravstveni turizam sukladno 

Članku 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 95/19, 147/20). 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu specijalizacija iz ginekologije i opstetricije 

Ravnateljica je obrazložila prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu specijalizacija iz 
ginekologije i opstetricije.  Nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za specijalizacije iz ginekologije i  
fizikalne medicine, a na temelju Plana specijalizacija koje je donijelo Upravno vijeće  Doma zdravlja Ozalj na 
sjednici održanoj 26.11.2020. godine i uz podršku Karlovačke županije koja je za financiranje specijalizacije  iz 
ginekologije za 2022. godinu osigurala 150.000,00 kn.  
Dom zdravlja mora raspisati natječaj  i izabrati kandidata, a za to treba imenovati Povjerenstvo za dodjelu 
specijalizacije.  
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose  
 

           O D  L U  K  U 
O imenovanju Povjerenstva za  dodjelu specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. 

 

 

Točka 14. 

Različito 

U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila  članove Upravnog vijeća o  ostalim zbivanjima u ustanovi  u 
periodu prethodne  sjednice: 
- Održana je 33. sjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja Ozalj dana 23.09.2021. na kojoj je razmatrana zamolba 
dr. Željka Maršića za produljenje rada nakon navršenih 65 godina života. 
- Ravnateljica je izvijestila da joj se javio dr. Franković, spec. pedijatrije u mirovini i ponudio se da bi radio u 
Pedijatrijskoj ambulanti u Domu zdravlja u Ozlju ako se otvori 
- Od firme C&A Domu zdravlja Ozalj biti će dodijeljena donacija u iznosu 3.500,00 eura. 
- u tijeku primanje još jedne pripravnice – prvostupnice fizioterapije, dok je istovremeno jedna završila staž. 
- U Udruzi poslodavaca u zdravstvu održan je sastanak kojem je prisustvovala i ravnateljica. Tema je bila 
najavljena reforma zdravstvenog  sustava kojom se predlažu neke drastične promjene – spajanje svih Županijskih 
Zavoda za javno zdravstvo u jedan, isto tako za županijske Zavode za hitnu medicinu, dok bi se Domovi zdravlja 
spojili u jedan dom zdravlja na nivou Županije.  
- Od ostalih aktualnosti, priprema za provođenje testiranja zaposlenika javnih i državnih firmi koje je za 
necijepljene obvezno do 15. studenog 2021.   
- Od HZZO-a zaprimljen je zahtjev i otplatni plan za vraćanje avansa koji je tijekom 2020. godine HZZO uplaćivao 
zdravstvenim ustanovama zbog neispunjenja ugovora zbog pandemije Covid-19.   
- radovi na adaptaciji i nadogradnji zgrade u Ozlju pri kraju, pa bi se završetak radova i obljetnica -  65. godina od 
osnutka Doma zdravlja Ozalj  trebali obilježiti  prije Božićnih  blagdana.  
- Održano je pripremno ročište u svezi sudskog spora s Ljekarnom kojem je nazočila i odvjetnica Vesna Škare 
Ožbolt. 
- Ministarstvo zdravstva  poslalo dopis i upit u svezi isplata  razlika plaća za prekovremeni rad zbog nepravilnog 
obračuna preko COP- a 
 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali  drugih primjedbi ni pitanja  pa je  predsjednik Upravnog vijeća zaključio 
sjednicu  u 19:45  sati.  
 
 

                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća  
                                                                                     Ivan Čupor, mag. oecol. 


