
DOM ZDRAVLJA DUGA RESA 

Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa 

Broj: 01-103/2021 

Duga Resa, 28. siječnja 2021. godine 

 

SKRAĆENI  Z A P I S N I K 

 

Sa 36. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, održane 28. siječnja 2021. godine 

s početkom u 16,30 sati. 
 

Sjednici prisustvuju: Zlatko Grčić, dipl. ing. prom., Ivan Tomičić, mag. prim. obraz., Tatijana 

Tomičić, struč. spec. ing. sec., Dinko Raffanelli, dr. med. spec. infektolog, Ljiljana Pogačić 

 

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje: Melita Trgovčić, dipl. oec. – ravnateljica  

            

     

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom., predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i otvara 36. 

sjednicu Upravnog sa nadopunom dnevnog reda.: 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Donošenje zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa 

 

2. Podnošenje izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za mjesec 

prosinac 2020.godine i donošenje Zaključka 

 

3. Podnošenje izvješća o provedenoj pripravnosti za razdoblje listopad – prosinac 

2020.godine i donošenje Zaključka 

 

4. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja, rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog 

inventara, te knjiženju inventurnih viškova i manjkova s danom 31. prosinca 

2020.godine 

 

5. Donošenje Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za 

nefinancijsku imovinu 

 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Duga 

Resa za 2020.godinu 

 

7. Donošenje Odluke o cijeni brzog antigenskog testiranja 

 

8. Različito                

 

 

Budući da je dnevni red jednoglasno prihvaćen, prelazi se na dnevni red. 

 

 

 



Ad.1 – Donošenje zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa 

Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog Doma zdravlja Duga Resa, jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.2 – Podnošenje izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za mjesec 

prosinac 2020.godine i donošenje Zaključka 

Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za mjesec prosinac 

2020.godine , jednoglasno se prihvaća, te se donosi Zaključak. 

 

Ad.3.- Podnošenje izvješća o provedenoj pripravnosti za razdoblje listopad – prosinac 

2020.godine i donošenje Zaključka 

Izvješće o provedenoj pripravnosti za razdoblje listopad – prosinac 2020.godine, 

jednoglasno se prihvaća, te se donosi Zaključak. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja, rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog 

inventara, te knjiženju inventurnih viškova i manjkova s danom 31. prosinca 2020.godine 

Odluka o otpisu potraživanja, rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara, te 

knjiženju inventurnih viškova i manjkova s danom 31. prosinca 2020.godine, 

jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za 

nefinancijsku imovinu 

Odluka o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu, 

jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Duga 

Resa za 2020.godinu 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za 

2020.godinu, jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o cijeni brzog antigenskog testiranja 

 

Odluka o cijeni brzog antigenskog testiranja, jednoglasno se prihvaća. 

 

 

Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjednik Upravnog vijeća završava sjednicu u 

17,15 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

_________________                                                    ______________________________ 

Melita Trgovčić, dipl.oec.              Zlatko Grčić, dipl.ing.prom. 


