
      
 
 
 

 
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 11/10 - 2015 
Ozalj, 28.10. 2015 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  28.10.2015. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici 
prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća: 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Tibor Kuzman, predsjednik radničkog vijeća DZ Ozalj 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. vet. med. i voditelj računovodstva Marina Golubić.  
Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 10. sjednicu 
Upravnog vijeća u 2015. godini  te za  sjednicu je predlaže  sljedeći  

     Dnevni red:  

 Usvajanje Zapisnika sa  9. sjednice Upravnog vijeća održane 17. rujan  2015. godine 

 Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  rujan 2015. 

 Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj-rujan 2015. god. 

 Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2016. godinu i projekcije Plana za 
              2017/2018. 

 Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana decentraliziranih sredstava za 2016. godinu 

 Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ozalj 

 Izvješće ravnatelja o pripravnosti za treći kvartal 2015. godine 

 Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za treći kvartal 2015. godine 

 Rebalans Financijskog Plana i Plana nabave za 2015. godinu  

 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Doma zdravlja Ozalj  

 Tekuća problematika 
 

Prijedlog dnevnog reda dostavljen je članovima Upravnog vijeća. Budući nije bilo dopuna i izmjena 
dnevnog reda, ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno usvojen. 
 
Točka 1.  
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 09. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
održane 19. rujna 2015. godine. 
 



 
Točka 2.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2015. godine. 
 
 
Točka 3. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan  2015. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-rujan  2014/2015 godine prilažu se 
uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 4.  
Donošenje Odluke o donošenju Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu iprojekcije Plana za 
2017/2018. 
Plan prihoda i rashoda i Obrazloženje Financijskog plana  u  privitku su Zapisnika i njegov su sastavni 
dio. 
 
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za 2016 
godinu  za Dom zdravlja Ozalj. 
Plan decentraliziranih sredstava za 2016. godinu nalazi se u privitku Zapisnika i njegov su sastavni dio. 

 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za proširenje djelatnosti Doma zdravlja Ozalj na  -  
radiološku djelatnost i djelatnost oftalmologije. Odluka je u privitku zapisnika i niegov je sastavni dio. 
Odluka  se upućuje Karlovačkoj Županiji  uz zahtjev za pokretanje postupka za proširenje djelatnosti. 
 
 
Točka 7. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća ravnateljice o pripravnosti za treći  kvartal 2015. godine. 
Izvješće  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za treći  
kvartal 2015. godine.  
Izvješće je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku Zapisnika. 
 
 
Točka 9. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana nabave Doma zdravlja 
Ozalj  za 2015. godinu.  
Financijski Plan  i Plan nabave za 2015. godinu u privitku su zapisnika i  njegov  su sastavni dio. 
 
 
Točka 10. 
Donošenje Odluke o izmjenama  i dopunama Pravilnika o  unutarnjoj organizaciji i 
sistematizacijiradnih mjesta u domu zdravlja Ozalj. 
Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta se nalazi u prilogu 
Zapisnika i sastavni je dio Zapisnika. 



 
Točka 11. 
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Ozalj.  
Prijedlog Odluke i Natječaja za ravnatelja sastavni je dio Zapisnika i nalazi se u prilogu. 
 
 
Točka 12. 
Tekuća problematika: 

- Završen pripravnički staž prvostupniku ekonomije Antoniu Nemanić,  s danom 30. rujna 2015. 
godine  

 suglasnost  Ministarstva zdravlja za produljenje radnog odnosa Mirici Bede, dpktorici 
dentalne medicine do zaključno 31. prosinca 2016. godine 

 dva  projekta koja su prijavljena preko Grada Ozlja i općine Žakanje na Ministarstvo 
gospodarstva,  a odnose se na energetsku učinkovitost  (toplinska izolacija zgrade i krovište u 
Ozlju) nisu realizirana jer su sredstva u Ministarstvu iskorištena s danom 20.08.2015., 

 obveza izvješćivanja Ministarstvu zdravlja o troškovima zbrinjavanja izbjeglica 

 Poslani su zahtjevi za sufinanciranje vozila za sanitetski prijevoz Gradu Ozlju i općinama 
Žakanje, Kamanje i Ribnik 

 27.10.2015. raspisan natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme medicinske 
sestre kao zamjena za vrijeme bolovanja med. sestre I.C. 

Na kraju sjednice gosp. Tibor Kuzman je  postavio neka  pitanja koja su mu postavili radnici Doma 
zdravlja Ozalj. 
 
 
Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravja Ozalj zaključena je u 19:45  sati. 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 
                                              Ivan Čupor,  mag. oecol. 
 
 
 
 
 
 
 


