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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 11/9 - 2015 
Ozalj, 17.09. 2015. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 09. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  17.09.2015. 
 
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 
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  09. sjednicu 
Upravnog vijeća u 2015. godini   te za  sjednicu je predlaže  sljedeći  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa  8. sjednice Upravnog vijeća održane 15. srpnja  2015. godine 
2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  srpanj 2015. 
3. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  kolovoz 2015. 
4. Zahtjev dr.Mirice Bede za produljenje radnog  odnosa nakon navršenih 65. godina života 
5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  
6. 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 08. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 19. rujna 2015. godine. 
 
Točka 2.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec srpanj 2015. godine. 
 
Točka 3.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz  2015. godine. 
 
Točka 4.  
Donošenje jednoglasne Odluke da se odobrava Zahtjev dr.Mirice Bede za produljenje radnog  odnosa 
nakon navršenih 65. godina života. 
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Ministarstvu zdravlja će se uputiti Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za produljenje radnog odnosa 
nakon navršenih 65. godina života.Odluka je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  
Donošenje jednoglasne Odluke o  izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i  
sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Ozalj. 
Prijedlog izmjena i dopuna u privitku je zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Tekuća problematika 
nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila o ostalim događanjima u poslovanju  doma zdravlja. 

- 15.09.2015.održana je sjednica Stručnog vijeća 
- tijekom mjeseca srpnja I kolovoza isplaćene su razlike jubilarnih nagrada za 2014. godinu 
- Potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva I zdravstvenog osiguranja 

koji se primjenjuje od  01. listopada 2015. 
- preko lokalne zajednice prijavljena dva projekta za sredstva iz EU za područje energetske 

učinkovitosti 
- otvoren je Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavu medicinske opreme, manje 

investicije i edukacije preko Ministarstva zdravlja 
- U Ambulanti Žakanje izgrađena  je pristupna rampa za osobe sa invaliditetom  
- 25.rujna obilježit će se Dan srca akcijom mjerenja tlaka, kolesterola i šećera u krvi te 

promicanjem tjelesne aktivnosti 
Na kraju sjednice gosp. Tibor Kuzman je  postavio neka  pitanja koja su mu postavili radnici Doma 
zdravlja Ozalj. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 19:15 sati. 

 

             Predsjednik Upravnog vijeća 

         Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 
 
 

 

 

 

 


