
DOM ZDRAVLJA DUGA RESA 

Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa 

Broj: 01-4132022 
Duga Resa, 26. listopada 2022. godine 
 

SKRAĆENI  Z A P I S N I K 

 

Sa 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, održane 26. listopada 2022. 

godine s početkom u 16,30 sati. 
 

Sjednici prisustvuju: Sunčica Horvat Peris, dipl.iur., Zlatko Grčić, dipl. ing. prom., Dijana 

Đorđevski, mag.oec.,  Ljiljana Pogačić, Matea Mateša, dr.med.dent. 

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

    

Sunčica Horvat Peris, dipl.iur., predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i otvara 11.   

sjednicu Upravnog sa sljedećim dnevnim redom.: 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Donošenje zapisnika sa 10.sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa 

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

rujan 2022. godine i donošenje Zaključka 

 

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

razdoblje siječanj – rujan 2022.godine i donošenje Zaključka 

 

4. Podnošenje izvješća o provedenoj pripravnosti za razdoblje srpanj – rujan 2022.godine 

i donošenje Zaključka 

 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju Doma zdravlja Duga 

Resa za razdoblje siječanj – rujan 2022.godine 

 

6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i 

rasporedu radnog vremena u Domu zdravlja Duga Resa 

 

7. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja računovodstvenog djelatnika na 

neodređeno vrijeme 

 

8. Različito 

 

 

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

 

 



Ad.1- Donošenje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa 

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, jednoglasno se 

prihvaća. 

 

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

rujan 2022. godine i donošenje Zaključka. 

Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za mjesec rujan 2022. 

godine, jednoglasno se prihvaća, te se donosi Zaključak. 

 

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

siječanj – rujan 2022.godine i donošenje Zaključka 

Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Duga Resa za razdoblje siječanj – 

rujan 2022.godine, jednoglasno se prihvaća, te se donosi Zaključak. 

 

Ad.4. Podnošenje izvješća o provedenoj pripravnosti za razdoblje srpanj – rujan 2022.godine i 

donošenje Zaključka 

Izvješće o provedenoj pripravnosti za razdoblje srpanj – rujan 2022.godine , 

jednoglasno se prihvaća, te se donosi Zaključak. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju Doma zdravlja Duga 

Resa za razdoblje siječanj – rujan 2022.godine 

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

razdoblje siječanj – rujan 2022.godine, jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i 

rasporedu radnog vremena u Domu zdravlja Duga Resa 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog 

vremena u Domu zdravlja Duga Resa, jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja računovodstvenog djelatnika na neodređeno 

vrijeme 

Odluka o potrebi zapošljavanja računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme 

, jednoglasno se prihvaća. 

 

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

17,30 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

_________________                                                    ______________________________ 

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


