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Z A P I S N I K 

 

 

sa 48. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa održane dana 27. prosinca 2021. 

godine s početkom u 16,30 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z A P I S N I K 

 

Sa 48. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, održane 27. prosinca 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., dr. Dinko Raffanelli i Ljiljana Pogačić 

 

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

             

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom, predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, te otvara  48. 

sjednicu Upravnog vijeća sa sljedećim dnevnim redom koji se nadopunjuje točkom 11 i točka 

11 postaje točka 12.: 

D N E V N I  R E D 

 

1. Donošenje zapisnika sa 46. i 47. telefonske sjednice Upravnog vjeća Doma zdravlja 

Duga Resa. 

 

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

listopad2021. godine i donošenje Zaključka. 

 

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

studeni godine i donošenje Zaključka 

 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Doma zdravlja Duga Resa za 
2021.godinu (III.rebalans) 

 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave Doma zdravlja Duga Resa za 

2021.godinu (III.rebalans) 

 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Doma zdravlja Duga Resa za 

2022.godinu  i projekcije plana za 2023. i 2024.godinu 

 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave Doma zdravlja Duga Resa za razdoblje 

01.01. -.31.12.2022.godine  

 

8. Podnošenje izvješća o prijedlogu Plana decentraliziranih sredstava za zdravstvo za 

2022.godinu i donošenje Zaključka 

 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i plana razvoja Doma zdravlja Duga 

Resa za razdoblje 01.01.-31.12.2022.godine 

 

10. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma zdravlja Duga Resa za 

sklapanje i potpisivanje Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sa HZZO-

om za 2022.godinu 

  

11. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja vozača i medicinske/sestre tehničara u 

sanitetskom prijevozu na neodređeno vrijeme 

 

12. Različito 



 

Prije nego prijeđemo na dnevni red, obzirom da je ovo zadnja sjednica Upravnog vijeća u 

ovom sazivu, želio bih se prije svega svima zahvaliti. Htio bih se zahvaliti svim članovima 

Upravnog vijeća i ravnateljici na izuzetno dobroj suradnji i radu. Naime, ja sam već dugi niz 

godina u ovom Upravnom vijeću što kao član što kao predsjednik i ono što mogu reći da mi je 

sve te godine bilo jako lijepo i ugodno. Ovo je bio novi saziv sa novim članovima 

imenovanim od strane Županije i bilo mi je zadovoljstvo raditi sa svima i još jednom se 

zahvaljujem na njihovom doprinosu i lijepoj suradnji. Posebno se zahvaljujem i ravnateljici 

koju dugo poznajem i već dugo surađujemo i uvijek smo se sa punim povjerenjem mogli 

obratiti i donositi predložene Odluke, a sve u svrhu napretka ove Ustanove, te boljeg i 

kvalitetnijeg rada i pružanja zdravstvene skrbi. Svima Vama kao i Vašim obiteljima želim 

Sretnu i uspješnu Novu godinu.  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na dnevni red. 

 

Ad.1 – Donošenje zapisnika sa 46. i 47. telefonske sjednice Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Duga Resa 

 

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom – U materijalima smo dobili zapisnik sa 46. telefonske sjednice 

, pa ako nema primjedbi ili pitanja dajem ga na glasovanje. 

 

ZAPISNICK SA 46. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA DUGA 

RESA, JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

Zbog hitnosti smo imali i 47. telefonsku sjednicu pa također ukoliko nema primjedbi dajem 

zapisnik na glasovanje. 

 

ZAPISNIK SA 47. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA DUGA 

RESA, JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

 

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

mjesec listopad 2021.godine i donošenje Zaključka 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – u financijskom izvještaju za 10. mjesec vidimo ostvaren 

višak prihoda u znatnom iznosu. 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-  Da to je posljedica taj mjesec priljeva decentraliziranih sredstava 

za sanitetski auto pa je to rezultiralo takvim stanjem. 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – Kako god to je dobra situacija i ukoliko nema primjedbi 

dajem ovo izvješće na glasovanje. 

 

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA 

ZA MJESEC LISTOPAD 2021.GODINE JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA, TE SE 

DONOSI ZAKLJUČAK. 



 

Ad. 3. Podnošenje izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za 

mjesec studeni  2021.godine i donošenje Zaključka 

 

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom.-  Već u sljedećem dakle u 11.mjesecu imamo manjak prihoda 

poslovanja i to se iz mjeseca u mjesec mjenja ovisno o priljevu  i odljevu sredstava  i znamo 

da mjesečni pokazatelji su više trenutno stanje i ukoliko nema pitanja ili primjedbi dajem isto 

na glasovanje. 

 

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA 

ZA MJESEC STUDENI 2021.GODINE  JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA, TE SE 

DONOSI ZAKLJUČAK. 

 

 

 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Doma zdravlja Duga Resa za 

2021.godinu (III.rebalans) 

 

 

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom. – U materijalima smo dobili III.rebalans financijskog plana i 

zadnji za ovu godinu. Iz priloženih tablica možemo vidjeti da su planirani prihodi 

10.542.092,72 kn, planirani rashodi 10.656.600,76 kn odnosno da je planirani manjak prihoda 

114.508,04 kn. Molio bih ravnateljicu za dodatno obrazloženje. 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-   Financijski planom i rebalansima istih za 2021.godinu do sada 

planirani su isti prihodi i rashodi. Međutim, ovim zadnjim rebalansom planiran je manjak 

prihoda  u iznosu od 114.508,04 kn. Naime, završetkom godine ima se više spoznaja i bolje se 

vidi tekuće poslovanje. Budući smo morali iz vlastitih sredstava platiti 116.000 kn za 

nadoplatu za sanitetski auto, oko 100.000 kn isplaćeno je radnicima razlike plaće od 6%, 

financiramo 1 specijalizaciju iz ginekologije iz vlastitih sredstava, te smo tako i planirali 

navedeni manjak. U međuvremenu, nakon plana došlo je do nekih promjena i dobiti ćemo 

70.000 kn od županije na ime učešća u troškovima specijalizacije, pa postoji mogućnost da do 

kraja godine možda uspijemo i pozitivno poslovati. Ali plan je kao takav prošao županijsku 

skupštinu, te isti dajemo i na Upravno vijeće. 

 

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom.- Ukoliko nema pitanja ili primjedbi dajem isti na glasovanje. 

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA DUGA 

RESA ZA 2021.GODINU (III.REBALANS), JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave Doma zdravlja Duga Resa za 

2021.godinu (III.rebalans) 



 

 

Zlatko Grčić, dipl.ing.prom. – sukladno napravljenom III.rebalansu financijskog plana 

napravljen je i rebalans plana nabave koji smo dobili u privitku pa ukoliko nema pitanja 

dajem isti na glasovanje. 

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA NABAVE DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA 

ZA 2021.GODINU (III.REBALANS),  JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

 

 

 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Doma zdravlja Duga Resa za 

2022.godinu  i projekcije plana za 2023. i 2024.godinu 

 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – U materijalima smo dobili Odluku i financijski plan za 

2022.godinu te projekcije za 2023. i 2024.godinu. Iz priloženog možemo vidjeti  planirane 

iznose, kao i obrazloženje plana, pa ukoliko još eventualno ravnateljica ima nešto za dodati. 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-  Kao što je predsjednik rekao sve je manje više i napisano u 

obrazloženju. Znate i sami da se ti planovi u stvari donose puno ranije i šalju u Županiju, da 

se  u međuvremenu dođe do novih spoznaja koje bi utjecale na promjenu plana, ali obzirom 

da je isti već usvojen na županijskoj skupštini, kao takav se daje i na Upravno vijeće, a sve 

promjene će se riješiti rebalansima. U 2022. godini prema planu je planiran manjak prihoda 

poslovanja i to od 500.000, i to za 300,000 razliku za sanitetski auto obzirom da će samo dio 

ići iz decentraliziranih sredstava, 100,000 za specijalizaciju iz ginekologije, 50,000 za opremu 

i 50,000 za održavanje. Taj manjak naravno ima pokriće u ostvarenim viškovima iz 

prethodnih godina. Isto tako planiran je manjak prihoda i za 2023. i 2024.godinu za koji 

također imamo pokriće u viškovima iz prethodnih godina. Dakle, sve ono što smo godinama 

ranije stvarali i  mogli uštedjeti, sada ćemo u narednim godinama nažalost morati trošiti jer iz 

redovnog poslovanja bojim se više nećemo moći pokriti sve nastale troškove. Naime, 

primjenom novog Zakona o zdravstvenj zaštiti financijski dobre ordinacije su otišle u zakup 

što rezultira manjkom prihoda i posljedicom da ćemo u narednim godinama ostvarivati 

manjak prihoda poslovanja. 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  –Ukoliko  nema pitanja ili primjedbi dajem ovu Odluku na 

glasovanje. 

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA DUGA 

RESA ZA 2022.GODINU  I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024.GODINU, 

JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆAJU. 

 

 

 

 

 

 



Ad.7.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave Doma zdravlja Duga Resa za 

razdoblje 01.01. -.31.12.2022.godine  

 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – U materijalima smo sukladno donesenom financijskom 

planu za 2022.godinu dobili i plan nabave za 2022.godinu i mislim da tu nemamo nikakvih 

nejasnoća pa ukoliko nema pitanja dajem isti na glasovanje. 

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA NABAVE DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA 

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022., GODINE JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

 

 

Ad.8. Podnošenje izvješća o prijedlogu Plana decentraliziranih sredstava za zdravstvo 

za 2022.godinu i donošenje Zaključka 

 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – U materijalima smo dobili  i Zaključak sa pregledom 

decentraliziranih sredstava za 2022. godinu pa bih molio ravnateljicu za obrazloženje 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-  Prema traženju iz Županije, a i okvirnim iznosima zatraženo je i 

prema sadašnjim informacijama biti će odobreno 500.000 kn decentraliziranih sredstava za 

iduću godinu. Tražili smo naravno sredstva za održavanje građevinskih objekata, voznog 

parka, opreme i računalnih programa, sve je istog prioriteta i redosljeda važnosti jer se radi o  

najosnovnijem održavanju. Uz to tražena su sredstva za novi sanitetski auto od kojeg ćemo 

vjerojatno odustati iz razloga što su premalena sredstva i morali bi još puno dodati, a i ne 

znamo hoće već iduće godine sanitet otići pod hitnu, pa ćemo ta sredstva vjerojatno 

prenamijeniti za nešto drugo. Obzirom da se radi o relativno manjem iznosu decentraliziranih 

sredstava ista ćemo tijekom godine sigurno u cijelosti i utrošiti. 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.  – Ukoliko nema pitanja dajem ovaj Zaključak na glasovanje. 

 

IZVJEŠĆE O PRIJEDLOGU PLANA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 

ZDRAVSTVO ZA 2022.GODINU, JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA, TE SE DONOSI 

ZAKLJUČAK. 

 

 

 

Ad.9. -Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i plana razvoja Doma zdravlja 

Duga Resa za razdoblje 01.01.-31.12.2022.godine 

 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom. – U materijalima smo dobili programe rada i razvoja Doma 

zdravlja Duga Resa za 2022. godinu u kome nam je ravnateljica sve detaljno obrazložila i 

napisala, i ukoliko nema još nešto za dodati i ukoliko  nema pitanja, dajem isti na glasovanje. 

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA DOMA 

ZDRAVLJA DUGA RESA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.GODINE, 

JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 



 

Ad.10. - Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma zdravlja Duga Resa 

za sklapanje i potpisivanje Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sa 

HZZO-om za 2022.godinu 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom. – Kao i svake godine dajemo ravnateljici ovlaštenje za 

potpisivanje Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju 

zdravstvene zaštite u idućoj godini , pa tako i sada i obzirom da to nije ništa novo i nije ništa 

sporno, dajem istu na glasovanje. 

 

ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA RAVNATELJICI DOMA ZDRAVLJA DUGA 

RESA ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE UGOVORA O PROVOĐENJU 

PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA HZZO-OM ZA 2022.GODINU, 

JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

 

 

Ad.11. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja vozača i medicinske/sestre tehničara u 

sanitetskom prijevozu na neodređeno vrijeme 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom. – U materijalima smo dobili i ovu Odluku o potrebi 

zapošljavanja vozača i medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u sanitetskom 

prijevozu, pa bih molio ravnateljicu za obrazloženje. 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-  Imamo sklopljen Ugovor sa HZZO-om za 2 tima sanitetskog 

prijevoza, te smo sada tražili njihovo odobrenje za ugovaranje dodatnih 0,5 tima na što smo i 

dobili odobrenje. Da bi mogli ugovoriti dodatnih 0,5 tima odobrenog sanitetskog prijevoza 

moramo imati na raspolaganju osim sanitetskog auta i jednog vozača, te medicinsku 

sestru/tehničara. Pošto nemamo zaposlenih osoba za ugovaranje tima potrebno je donijeti ovu 

Odluku, ali i kako bi mogli zatražiti i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje. 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.-  Ukoliko nema pitanja ili primjedbi dajem ovu Odluku na 

glasovanje. 

 

ODLUKA O POTREBI ZAPOŠLJAVANJA VOZAČA I MEDICINSKE/SESTRE 

TEHNIČARA U SANITETSKOM PRIJEVOZU NA NEODREĐENO VRIJEME, 

JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA. 

 

 

 

Ad.12. Različito 

 

Zlatko Grčić, dipl .ing. prom.-  Dnevni red smo iscrpili pa ukoliko ravnateljica ima nešto 

pod različito. 

 

Melita Trgovčić, dipl.oec.-  Kao što je predsjednik Upravnog vijeća na početku rekao, četiri 

godine je proletilo jako brzo i ne mogu vjerovati da je već kraj mandata predsjedniku i 

članovima Upravnog vijeća u ovom sazivu. Predsjednik Grčić je tu već duži niz godina i sa 

njim je već poznata jako dobra suradnja, a sada mogu reći i sa svim novim članovima. 

Zahvaljujem se zaista svima na izuzetno dobroj suradnji, na povjerenju, prihvaćanju i 



realizaciji mojih ideja i planova. Drago mi je da sam upoznala nove ljude koji su s 

povjerenjem prihvaćali ideje i sugestije, i u tom pravcu donosili predložene Odluke. Žao mi je 

jedino što je taj period odnosno mandat jako brzo prošao. Nadam su da je i Vama bila dobra i 

ugodna suradnja sa domom zdravlja , njenim zaposlenicima članovima Upravnog vijeća i 

samnom kao ravnateljicom. Svima Vama želim Sretnu Novu godinu, kao i Vašim obiteljima, 

te puno osobnog i poslovnog uspjeha i zadovoljstva. 

 

Ivan Tomičić, mag. prim. obraz.,- Mogu reći da je i meni ove 4 godine zaista proletjelo i da 

mi je bilo drago upoznati nove ljude, da je suradnja bila izuzetno dobra i ugodna i veselim se 

našem viđenju i u daljnjem periodu i u drugim okolnostima, a naravno svima želim svako 

dobro u Novoj. 

 

Tatijana Tomičić, struč. spec. ing. sec.-  Meni je također bilo jako lijepo i ugodno surađivati 

sa svima Vama, upoznala sam nove ljude i obzirom da sam isto u zdravstvu vjerujem da se 

čujemo i vidimo i ubuduće. 

 

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

18,00 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:     

_______________                                                          _____________________________ 

Melita Trgovčić, dipl.oec.                        Sunčica Horvat Peris, dipl.iur. 


