
 

 

 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 510-01/15-01/18 

URBROJ: 2125/1-04-15-03 

Gospić, 09. travnja 2015. godine 

 

 

   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 - o v d j e- 

 

 

PREDMET:  Prijedlog Zaključaka kojim se prihvaća Izvješće o radu i financijskom 

   poslovanju Doma zdravlja Otočac 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Statut Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 

              ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13- 

   pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Ličko-senjske županije 

 

PREDLAGATELJ: Dom zdravlja Otočac 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje nije potrebno 

osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjse 

županije 

 

OBRAZLOŽENJE:  
 

 Sukladno članku 66. Statuta Ličko-senjske županije, Županija preko svojih upravnih 

tijela nadzire rad i brine o racionalnom i zakonitom radu ustanova kojima je osnivač. 

Ustanove su dužne najmanje jedanput godišnje Županijskoj skupštini podnositi izvješće o 

radu i poslovanju preko nadležnih upravnih tjela. 

 Upravno vijeće Doma zdravlja Otočac na sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine 

usvojilo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu te isto dostavili 

Županijskoj skupštini na prihvaćanje. 

 

 

           PROČELNICA  

 

             Valentina Bublić, mag. ing. 

 

 

 



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Klasa:  

Urbroj:  

Gospić, ___________ 2015. godine 

 

 

 Na temelju članka 19., 66. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 

br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni 

tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ___ sjednici održanoj __________ 

2015. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2014. 

godinu. 

 

II. 

 

 Dom zdravlja Otočac na dan 31. prosinca 2014. godine ostvario je ukupne prihode i 

primitke u iznosu od 19.139.267,00 kn, ukupne rashode i izdatke u iznosu 18.148.223,00 kn 

te iskazali višak prihoda u iznosu od 991.044,00 kn. Preneseni manjak prihoda iznosi 

4.668.839,00 kn te manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 

3.677.795,00 kn. 

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 3.908.074,24 kn. 

 Manjak prihoda Dom zdravlja Otočac će podmiriti naplatom nenaplaćenih 

potraživanja. 

 

III. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

                   mr. Darko Milinović, dr med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ž U P A N 
KLASA:  510-01/15-01/18 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 15. travnja 2015. godine 
   

 

 

 

  Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 Utvrđujem prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2014. godinu i isti dostavljam Županijskoj 

skupštini  na raspravu i  donošenje. 

 

  

 

 

                  ŽŽ UU PP AA NN   

                   Milan Kolić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 510-01/15-01/18 

URBROJ: 2125/1-04-15-02 

Gospić, 10. travnja 2015. godine 

 

 Na temelju članka 66. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 

13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Otočac za 2014. godinu, daje  

 

 

M I Š L J E N J E 
 

 
 Sukladno članku 66. Statuta Ličko-senjske županije, Županija preko svojih upravnih tijela 

nadzire rad i brine o racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili 

suosnivač. Ustanove i trgovačka društva obvezni su preko nadležnih upravnih tjela izvještavati 

najmanje jedanput godišnje Skupštinu o svome radu i poslovanju. Stoga je Upravno vijeće Doma 

zdravlja Otočac Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu dostavilo Županijskoj 

skupštini radi prihvaćanja. 

 Tijekom 2014. godine u organizacijskoj strukturi Doma zdravlja Otočac nije bilo značajnih 

izmjena te je ustanova obavljala djelatnost u kontinuitetu te pratila trend iz 2013. godine. Osim u 

Otočcu Dom zdravlja obavlja djelatnost i u dvije područne ambulante: Brinje i Vrhovine. 

 S ciljem usklađivanja Statuta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te usklađivanja djelatnosti 

Upravno vijeće u ožujku 2014. godine donijelo je novi Statut, kao i Pravilnik o radu te ostali akti. 

 U 2014. godini u Domu zdravlja nije bilo značajnih kadrovskih promjena, na dan 31.12.2014. 

godine u Domu zdravlja Otočac bilo je zaposleno 73 djelatnika, od čega 51 zdravstveni i 22 

nezdravstvena djelatnika. Jednoj djelatnici Doma zdravlja, liječnici obiteljske medicine je odobrena 

specijalizacija iz kliničke radiologije, a troškove specijalizacije u potpunosti financira Dom zdravlja 

Otočac iz vlastitih sredstva. 

 Dom zdravlja Otočac u 2014. godini iskazao je višak prihoda u iznosu od 991.044,00 kn. 

Preneseni manjak prihoda iznosi 4.668.839,00 kn te manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem 

razdoblju iznosi 3.677.795,00 kn. Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 

3.908.074,24 kn. Iz decentraliziranih sredstava Domu zdravlja Otočac osigurano je 822.048,00 kn koja 

su u cjelosti utrošena.  

 

 Predlažemo Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Doma zdravlja Otočac. 

 

 

           PROČELNICA  

 

             Valentina Bublić, mag. ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE 
 

Ravnatelja o radu i 
financijskom 
poslovanju 

Doma zdravlja 
Otočac 

 

za 2014. godinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljača, 2015. 



Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Otočac, sukladno članku 58. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti „Narodne novine“ broj 150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 

12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14) Upravno vijeće Doma zdravlja 

Otočac na sjednici održanoj 25. veljače usvojilo je  

 

Izvješće 

o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac u 2014. godini 

 

1. Opće napomene 

Ovim izvješćem prikazuje se rad i poslovanje Doma zdravlja Otočac s naglaskom na 

aktivnosti koje su se provodile u 2014. godini.  

U organizacijskoj strukturi nije bilo značajnijih izmjena te je ustanova obavljala 

djelatnosti u kontinuitetu te pratila trend iz 2013. godine. 

 

Slijedom provedbe novih zakonskih odredbi i usklađivanja zdravstvenih djelatnosti, 

nužno je bilo cjelovito usklađivanje Statuta koji donesen je u ožujku. 

Doneseni su pravni akti ustanove a to su Pravilnik o radu (ožujak 2014.) koji je usklađen 

za zadnjom izmjenom Zakona o radu, Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne 

vrijednosti (veljača, 2014.) 

 

Prema Statutu Dom zdravlja Otočac obavlja sljedeće djelatnosti: 

1. Primarna zdravstvena zaštita: 

 Obiteljska (opća) medicina 

 Zdravstvena zaštita predškolske djece 

 Zdravstvena zaštita žena 

 Patronažna zdravstvena zaštita 

 Dentalna zdravstvena zaštita  

 Laboratorijska dijagnostika 

 Radiološka i ultrazvučna dijagnostika 

 Sanitetski prijevoz 

 Zdravstvena njega 

2. Stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesti 

3. Ljekarnička djelatnos 



2. Uprava Doma zdravlja Otočac 

 

2.1. Upravno vijeće 

Upravno vijeće Doma zdravlja Otočac djeluje u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Branislav Šutić, prof. - predsjednik 

2. Mr. sc. Jadranka Kazda-Garković, dr.med. spec. pedijatrije 

3. Miranda Meter –Vuković, dr. med. 

4. Emil Kotvica, prof. 

5. Božidar Kovačić 

 

Upravno vijeće se redovito sastajalo te raspravljalo i donosilo Odluke iz nadležnosti 

Upravnog vijeća propisane Zakonom i Statutom Doma zdravlja Otočac.  

  

2.2. Ravnatelj 

Odlukom Upravnog vijeća od 18. ožujka 2014. imenovan je za vršitelja dužnosti 

ravnatelja Doma zdravlja Otočac Ivan Miletić, dr. med. stom. počevši od 01.travnja 2014. 

Vršitelj dužnosti ravnatelja obavlja sve poslove ravnatelja propisane Zakonom i 

Statutom Doma zdravlja Otočac. 

 

2.3. Stručno vijeće 

Stručno vijeće Doma zdravlja djeluje u sljedećem sastavu:  

Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin. – predsjednik 

Miranda Meter- Vuković, dr. med. 

Mr. sc. Jadranka Kazda- Graković, dr.med. spec. pedijatrije 

Ahmed Mahir Hibravi, dipl.ing. 

Davor Atalić, dr. med.dent. 

Beti Janevska, mag. pham. 

Tatjana Marinić, dr. med.spec. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Stanje objekata i opreme 

Dom zdravlja Otočac ima vrlo disperzivno stanje svojih objekata što se odražava na 

njihove troškove održavanja i upravljanja istima. 

Dom zdravlja Otočac ima Ispostave u Općini Brinje i u Općini Vrhovine.  

U Otočcu se dio djelatnosti obavlja u zajedničkom objektu koji koriste Dom zdravlja 

Otočac, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije te Dom za starije i nemoćne 

osobe Otočac, također na Ispostavi Brinje uz zdravstvo svoje prostore ima i Općina 

Brinje. što dovodi do problema oko podjele troškova.  

Vezano za medicinsku i nemedicinsku opremu Doma zdravlja Otočac u ovom trenutku 

zadovoljava osnovne uvijete rada iako su većem dijelu potreba ulaganja u budućem 

razdoblju.   

 

3.1. Sanitetski prijevoz 

Na sanitetskom prijevozu rade 4 ugovorena tima. Potrebni broj i struktura 

radnika koja temeljem zaključenih ugovora o radu u ustanovi nedostaje, nadomješta se 

radnicima Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije temeljem za to sklopljenih 

Ugovora o poslovnoj suradnji.  Dom zdravlja raspolaže sa 8 vozila sanitetskog prijevoza. 

Dom zdravlja Otočac zatražio je i potporu Ministarstva zdravlja za pomoć pri kupnji 

novih vozila.  

 

 

3.2. Javna nabava 

Proveden je postupak bagatelne nabave za rekonstrukciju dijela prizemlja zdravstvene 

ambulante Brinje procijenjene vrijednosti od 399.309.95 kn, a ugovorena cijena iznosi 

341.167,20 kn. 

Otvoreni postupkom bagatelne nabave pristupilo se i za nabavu biokemijskog 

analizatora za biokemijske pretrage procijenjene vrijednosti u iznosu od 300.000,00 kn.  

Proveden je postupak javne nabave za loživo ulje procijenjene vrijednosti 500.000,00 kn 

a ugovorene vrijednosti 300.162,50kn. Za goriva Eurodisel BS za 2014. godinu, 

procijenjena vrijednost nabave iznosila je 420.000,00 kn, a ugovorena cijena s PDV-om 

iznosi 559.312,50 kn. 

 



 

 

4. Zaposlenici Doma zdravlja Otočac 

Na dan 31.12.2014. godine u Domu zdravlja Otočac bilo je zaposleno 73 

djelatnika. 

U 2014. godini nije bilo značajnih kadrovskih promjena. Djelatnosti koje pokrivaju 

doktori medicine i doktori dentalne medicine u Otočcu pokrivene su djelomično sa 

zaposlenicima Doma zdravlja Otočac a djelomično doktori s privatnim radom u 

koncesiji, dok su te djelatnosti u Ispostavma Brinju i Vrhovinama u sastavu Doma 

zdravlja Otočac.  

Zdravstvenu djelatnost samostalnim ugovorom o koncesiji, obavlja 5 timova 

opće/obiteljske medicine, tri tima dentalne medicine i jedan tim zdravstvene dojenčadi i 

predškolske djece.  

Djelatnici Doma zdravlja liječnici obiteljske medicine Katijeli Gomerčić Gajdek, dr. 

med. iz odobrena specijalizacija kliničke radiologije, bitno je napomenuti da troškove 

specijalizacije u potpunosti financira Dom zdravlja Otočac iz vlastitih sredstva što 

predstavlja veliko opterećenje u financijskom poslovanju. U svrhu kontinuiranog 

provođenja zdravstvene zaštite, osigurana je zamjena za vrijeme trajanja specijalizacije 

zaposlivši stranog državljanina.  

Na pripravničkom stažu zaposlen je Ivan Beluškov, dr. med.  

Nakon odlaska djelatnice Jadranke Jerković Stojanović na porodiljini dopust na to 

radno mjesto ustupljena je Jasna Orešković od agencije za privremeno zapošljavanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.1. Otočac – struktura i zaposlenici 

Djelatnosti Stanje kadrova - timovi 

    

  - Opća medicina    4 doktora medicine 

       

  - Zdravstvena zaštita žena    1 doktor spec. ginekologije 

  - Patronažna zdravstvena skrb 
   4 medicinske sestre  

  (1 VŠS i 3 SSS) 

  - Dentalna zdravstvena zaštita    4 doktora dentalne medicine 

  - Sanitetski prijevoz    3 tima, odobrena 4 tima 

    

- Zdravstvena njega u kući    2 medicinske sestre 

  - Ljekarne    2 magistre farmacije 

  - Laboratorijske dijagnostike    1 dipl. ing. kemije + stručni nadzor 

       (dipl. ing. biokemije) 

  - Radiologija i ultrazvuk 
   1 doktor spec. radiologije  

(Ugovor o djelu) 

     1 ing. med. radiologije 

- Opći stacionar za liječenje akutnih 

bolesti 
   voditelj stacionara + izabrani doktori 

 

 

U nastavku prikazana je struktura zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika s obzirom 

na stupanj stručne spreme: 

 

Stručna sprema Zdravstveni djelatnici Nezdravstveni djelatnici UKUPNO 

        

Visoka stručna sprema 14 2 16 

Viša stručna sprema 3 4 7 

Srednja stručna sprema 34 6 40 

Niža stručna sprema/KV 0 10 10 

UKUPNO 51 22 73 



 

 

 

 

 

 

5. Financijsko poslovanje Doma zdravlja 

 

Namjena - vrsta ulaganja 

Financijska sredstva 

Decentralizirana 

sredstva Dom zdravlja Ukupno 

1. Investicijsko ulaganje       

~ računala i računalna oprema   7.578,00 7.578,00 

~ senzori temperature sa programima 

za ljekarne   10.600,00 10.600,00 

~ namještaj (ormar)   2.800,00 2.800,00 

~ perilica rublja   3.258,00 3.258,00 

~ klima uređaji   11.458,13 11.458,13 

~ medicinska oprema (crveni koljičnik)   4.783,31 4.783,31 

~ patronažno vozilo NISSAN MICRA 74.400,00   74.400,00 

~ dodatno ulaganje u građevinske 

objekte 

   uređenje ljekarne Brinje 190.000,00 151.167,20 341.167,20 

Ukupno oprema: 264.400,00 191.644,64 456.044,64 

    

    

    

    

2. Tekuće održavanje       

~ održavanje građevinskog prostora 150.185,51 34.535,36 184.720,87 

~ održavanje postrojenja i opreme 59.672,49 62.264,82 121.937,31 

~ održavanje sanitetskih i ostalih vozila 215.262,00 65.381,34 280.643,34 



~ održavanje informatičke opreme 132.528,00 47.077,02 179.605,02 

Ukupno održavanje 557.648,00 209.258,54 766.906,54 

 

 

 Iz prethodnih prikaza vidljivo je da su decentralizirana sredstva bila nedostatna za 

zadovoljenje najosnovnijih potreba ulaganja u investicije i investicijsko održavanje. Iz tog 

razloga Dom zdravlja je izdvojio svoja sredstva u iznosu od 41.644,64 kn plus pomoć Općine 

Brinje u iznosu od 150.000,00 kn za uređenje ljekarne u Brinju što čini ukupno 191.644.64. 

 Za tekuće održavanje Dom zdravlja je sudjelovao u održavanju postrojenja i opreme, 

održavanju sanitetskih vozila i održavanju informatičke opreme ukupno sa sredstvima u 

iznosu od 209.258,54 kn. 

Važno je napomenuti da se trošak održavanja sanitetskih vozila uvelike povećao, te je bitno 

napomenuti da se u što skorije vrijeme treba krenuti sa nabavom novih vozila te samim time 

smanjiti trošak održavanja.  

 U svrhu racionalnog poslovanja i smanjenja troškova, od Ministarstva zdravlja 

dobivene su suglasnosti za preseljenje ljekarničkih jedinice u Brinju te je potrebno još 

uređenje proširenja prostora koje se planira izvršiti početkom 2015. godini. 

 

5.1. Osnovni financijski pokazatelji  poslovanja 

Dom zdravlja Otočac ima svoja nenaplaćena dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2014. 

godine, prema sljedećem obrazloženju: 

 

- Potraživanja od HZZO-a iz osnovnog i dopunskog osig. = 3.206.044,66 kn 

- Potraživanja od Doma za starije i nemoćne i 

   koncesionara za materijalne troškove   =  288.833,89 kn 

- Potraživanja za vađenje krvi, stanarinu, Zavod za 

   hitnu medicinu, ljekarničku robu-gotovinu, 

   županiji za decentralizirana sredstva, prodaju stanova 

   na kredit, ostala potraživanja    =   413.195,69 kn 

        = 3.908.074,24 kn 

                u prihode ide = 3.384.367,76 kn 

Od toga su dospjela: 

 

- Od Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske žup. = 260.184,72 kn 

 



- Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: 

   preko 60 dana za lijekove i usluge = 1.441.285,31 kn 

                                 

   Ukupno za ljekarne   = 1.441.285,31 kn 

Na dan 31.12.2014. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 991.043,74 kn. 

Preneseni manjak prihoda na dan 01.01.2014. godine iznosi 4.668.839,21 kn, tako da manjak 

prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 3.677.795,47 kn. 

 

 Manjak prihoda Dom zdravlja će podmiriti na sljedeći način: iz naših potraživanja 

3.384.367,74 kuna i iz potraživanja od županije do 31.12.2013. za koncesije 473.750,00 kuna, 

odnosno 3.858.117,76 kn što Dom zdravlja dovodi u poslovanje bez gubitaka. 

 

 

 

KLASA: 510-01/15-01 

UR. BROJ: 2125-56-15-113 

U Otočcu, 25. veljače 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            v.d. Ravnatelj  Predsjednik Upravnog vijeća 

 M.P. 

Ivan Miletić, dr. stom. spec.                                              dr. sc. Branislav Šutić, prof.  

 

 

 



 

 


