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OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/12 -2021 
Ozalj,   07.12.2021 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 51. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

održane  07.12.2021 . 
  
 
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 51. sjednicu Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozalj.  
Prije početka sjednice predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. zahvalio se članovima Upravnog vijeća 
i ravnateljici Nadi Diković, dr. vet. bed. na suradnji, budući članovima Upravnog vijeća, predstavnicima Karlovačke 
Županije istječe mandat. 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  također se zahvalila članovima i predsjedniku Upravnog vijeća na 
suradnji i podršci za vrijeme proteklog mandata. Ravnateljica je rekla da su svojim radom doprinijeli poboljšanju 
zdravstvene zaštite   pučanstva, budući su ostvareni mnogi zadani ciljevi - od proširenja djelatnosti fizikalne 
medicine i rehabilitacije, uvođenja novih djelatnosti oftalmologije i radiologije,  nabave nove medicinske opreme 
za opremanje novih djelatnosti i poboljšanja uvjeta rada postojećih, nabave sanitetskih vozila, a kao najveći 
projekat, pri kraju je i završetak radova na rekonstrukciji i nadogradnji zgrade u Ozlju. 
 
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
DNEVI RED: 

1. Prijedlog usvajanja Dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika sa 50. Sjednice UV DZ Ozalj održane 25. listopada 2021. godine 

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

4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcijom Plana za  

2023. i 2024. godinu sa obrazloženjima 

5. Usvajanje III. Rebalansa proračuna DZ Ozalj 

6. Rješavanje po Zahtjevu dr. Branke Fajdić za odobrenje povratka u Dom zdravlja Ozalj sa 01.01.2022. 

godine 

7. Različito 

Na prijedlog ravnateljice predlaže se dopuna Dnevnog reda - pod  točkom 7: „Donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Cjenika usluga za uslugu masaže“ ,  

Kao točka 8. dodaje se „ Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre na određeno vrijeme zbog 

povećanog obima poslova“a točka „Različito“ postaje točka 9. dnevnog reda. 

 

Točka 1. 
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 51. sjednicu. 
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Točka 2.  
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvara raspravu  u svezi prijedloga Zapisnika sa 50. sjednice 
Upravnog vijeća održane 25. listopada 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 donose  
      

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o usvajanju Zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 25. listopada 2021. 

godine. 
 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec listopad 2021. godine 
Izvješće o poslovanju za mjesec  listopad 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  listopad 2021. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcijom Plana za 2023. i 2024. godinu 
sa obrazloženjima 
Prijedlog Financijskog plana (Plan prihoda i rashoda) za 2022. i projekcija Plana za 2023-2024. godinu dostavljen 
je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu.  
Plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu izrađen je sukladno smjernicama Ministarstva financija 
i Upravnog odjela za proračun i financije za planiranje rashoda za 2022. godinu za proračunske korisnike u sklopu 
funkcija koje decentraliziraju. 
Planiraju se prihodi/rashodi u ukupnom iznosu 8.086.787,88 kn. Planirane prihode i rashode po izvorima 
financiranja  obrazložila je Marina Golubić.  
Izračun potrebnih sredstava za provođenje svih djelatnosti Doma zdravlja  Ozalj temeljio se na: 
-  Ugovorenim sredstvima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za djelatnost opće medicine, dentalne 
medicine, zdravstvene zaštite žena, patronaže, sanitetskog prijevoza i fizikalne medicine i rehabilitacije, 
oftalmologije i radiologije,  
-  Planu DEC sredstava koji je usuglašen s Karlovačkom Županijom,  
-   pokazateljima o ostvarenim  prihodima i rashodima za razdoblje  siječanj - rujan  2021. godine. 
Članovi UV jednoglasno su donijeli   
 

O D  L  U  K  U 
o donošenju Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu i projekcije Plana 2023/2024. 

Plan prihoda i rashoda i Obrazloženje Financijskog plana u privitku su Zapisnika i njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 5. 
Voditelj računovodstva Marinu Golubić izvijestila je članove Upravnog vijeća da na održanoj Županijskoj Skupštini 
održanoj 26. studenog  2021. godine  nije usvojen III rebalans Proračuna, odnosno Financijskog plana svih 
korisnika već će isti biti na dnevnom redu naredne sjednice Županijske skupštine u prosincu 2021. 
Zbog toga Upravno vijeće doma zdravlja ne može usvojiti prijedlog Rebalansa, već ga samo razmotriti i primiti 
na znanje, a nakon što ga usvoji Županijska skupština usvojiti će se na nekoj od telefonskih sjednica do kraja 
godine. 
 
 
Točka 6. 
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Rješavanje po Zahtjevu dr. Branke Fajdić za odobrenje povratka u Dom zdravlja Ozalj sa 01.01.2022. godine 
Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da je Branka Fajdić, dr. med. podnijela pismeni Zahtjev za prekid 
zakupa i namjeri   povratka Ordinacije u Dom Zdravlja s danom 01.01.2022. godine. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su  donijeli  
 

O D  L  U  K  U 
Kojom daju odobrenje za povratak u Dom zdravlja Ozalj dr. med. Branke Fajdić i med. sestre s 01.01.2022. 

godine i za raspisivanje natječaja i primanje u radni odnos doktora opće medicine i medicnske sestre. 
 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika usluga za uslugu masaže 
Ravnateljica je obrazložila prijedlog izmjene Cjenika zdravstvenih usluga za djelatnost masaže.  Cjenik se mijenja 
na prijedlog djelatnice koja obavlja usluge masaže i predlaže da se cijena usluge - masaža cijelog tijela”- poveća 
s 150,00 na 200,00 kn.    
Ravnateljica smatra da je prijedlog opravdan s obzirom na vremensko trajanje usluge. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
O izmjenama Cjenika usluga Doma Zdravlja Ozalj za djelatnost masaže prema prijedlogu koji je 

U privitku zapisnika I njegov je sastavni dio. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova 
Prijedlog za donošenje Odluke za primanje u radni odnos na određeno vrijeme medicinske sestre zbog povećanog 
obima poslova obrazložila je ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. 
S obzirom na povećan obim poslova – od početka pandemije (testiranja, cijepljenja, sanitetski prijevozi covid 
pozitivnih pacijenata, unos podataka u platformu, distribucija potvrda) – a radi se o dodatnim poslovima koji se 
obavljaju uz sve redovite poslove, ravnateljica smatra neophodnim da se u radni odnos na određeno vrijeme 
primi jedna medicinska sestra. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli  
 

O D  L  U  K  U 
o donošenju Odluke o zapošljavanju medicinske sestre na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova. 
   
Točka 9. 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila  članove Upravnog vijeća o  ostalim zbivanjima u ustanovi  u periodu 
prethodne  sjednice: 
- Održana je 35. sjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja Ozalj dana  07.12.2021. na kojoj je razmatrana zamolba 
dr. Branke Fajdić  za povratak u Dom zdravlja. 
- Ravnateljica je rekla da su 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 dana 22. prosinca u 11:00 sati. 
Tom prigodom Karlovačka Županija osigurala jer dodatna sredstva u iznosu 250.000,00 kn za nabavu novog 
ultrazvuka.  U tijeku je postupak  javne nabave za nabavu ultrazvuka koji provodi Dom zdravlja.  Radi se postupku 
jednostavne nabave – uz prikupljanje tri ponude i odabir najpovoljnijeg dobavljača. 
Ravnateljica je uputila poziv svim članovima Upravnog vijeća da dođu na otvorenje. 
- Od 2022. godine Karlovačka Županija financirati će specijalistički staž za jednog doktora ginekologije i 
opstetricije. Dom zdravlja je raspisao natječaj za primanje u radni odnos jedne doktorice/doktora na neodređeno 
vrijeme. Na objavljeni Natječaj su se javile dvije kandidatkinje te je Povjerenstvo obavilo razgovore s obje 
kandidatkinje i izvršilo odabir kandidata. 
- Ravnateljica je također izvijestila da će vjerojatno na nivou Karlovačke Županije doći do promjene – smanjenja 
cijene zakupa prostora ordinacija 
- U svezi povratka Ljekarne u Dom zdravlja, ravnateljica je rekla da će odvjetnica Doma zdravlja uputiti prijedlog 
s uvjetima povratka Ljekarne u DZ a odnose se na uvjete otkupa robe, primanja u radni odnos mag. ph. Maje 
Penić i drugo. 
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Članovi Upravnog vijeća nisu imali  drugih primjedbi ni pitanja te je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu  
u 19:25 sati.  
                                                                
 
 

    Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                     Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


