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DOM ZDRAVLJA OGULIN 

B. Frankopana 14, Ogulin 

U Ogulinu, 29. siječnja 2021. 

Broj: 01- 5/2 

 

Z A K LJ U Č C I  

s 24. redovne sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin održane 29. siječnja 2021. godine.  

 

 

Točka 1. 

Usvojen je zapisnik s 23. redovne sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin. 

 

 

Točka 2. 

Usvojeno je izvješće o poslovanju Doma zdravlja Ogulin za mjesec prosinac 2020. godine. 

 

 

Točka 3. 

Primljeno je na znanje izvješće ravnateljice o pripravnostima radnika Doma zdravlja Ogulin za IV 

kvartal 2020. godine. 

 

Točka 4. 

Donesena je odluka o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu. 

 

 

Točka 5. 

Donesen je završni račun Doma zdravlja Ogulin za 2020. godinu.  

 

 

Točka 6.  

Primljena je na znanje informacija o cijeni određenih usluga u medicini rada, koje se temeljem najnovijih 

poreznih propisa više ne oporezuju. Cjenik usluga medicine rada objavljen je na web stranici ustanove. 

 

 

Točka 7. 

a / Dana je informacija o održanoj sjednici Stručnog društva domova zdravlja Udruge poslodavaca u 

zdravstvu Hrvatske te poteškoćama u primjeni Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva 

koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-

19, a koju je donijela Vlada RH.  

Dana je i informacija o presudi  Vrhovnog suda RH iz prosinca 2020. godine, prema kojoj je sada 

konačno da radnici zaposleni u javnim službama ostvaruju pravo na uvećanje osnovice za izračun plaća 

u javnim službama u visini od 6% za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine. 

Osnovicu plaće utvrđuje Vlada RH. Ovo bi mogao biti veliki financijski problem u 2021. godini, jer 

određeni sindikati već prikupljaju podatke za tužbe svojim članovima. Na razliku plaće imaju pravo svi 

radnici u radnom odnosu u navedenom periodu. Sve naprijed navedeno primljeno je na znanje.    

 

b / Na upit o cijepljenju, te oboljelima od koronavirusa u Domu zdravlja Ogulin, dan je odgovor da se 

je do sada cijepilo 19 radnika zdravstvene ustanove, koji sada čekaju drugu dozu cjepiva, te da trenutno 

nemamo oboljelih u zdravstvenoj ustanovi. 

 

 

         Predsjednica Upravnog vijeća 

       Doma zdravlja Ogulin:  

       Nikolina Luketić Delija,  

       mag. ethnol. et anhrop. mag. phil. 


