
1 

 

       
 

 
 
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 6/2-2015 
Ozalj, 29.01.2015 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 01. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  29.01.2015. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Prije početka sjednice Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor mag. oecol. pozdravlja novu članicu 
Upravnog vijeda Marynu Kharchenko dr. med. koja je izabrana u Upravno vijede kao predstavnik 
radnika umjesto dosadašnjeg člana Gorana Grabovca. 
 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi 
Upravnog vijeda: 
Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeda: 
Tomislav Zoretid, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Maryna Kharchenko, dr. med. 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. i računopolagatelj Marina Golubid. 

Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor,mag. oecol.otvara 01. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini. 

Za sjednicu je predložen sljededi dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeda održane 28. studenog 2014. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeda održane 15. prosinca   2014. godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2014. godine 
4. Izmjene Financijskog plana I Plana Nabave za 2014. godinu – III rebalans 
5. Donošenje Odluke o rashodu  materijalne imovine i usvajanju izvješda Povjerenstva o 

godišenjem popisu imovine 
6. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Ugovora sa HZZO-om za ugovaranje 

zdravstvenih djelatnosti 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda o financijskom poslovanju DZ Ozalj za 2014. godinu 
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana I programa rada ravnatelja Doma zdravlja Ozalj za 2015. 

godinu 
9. Tekuda problematika 

Točka 1. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
održane  28. studenog   2014. godine. 
 



2 

 

Točka 2. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
održane  15. prosinca   2014. godine. 
 
Točka 3. 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su se izjasnili ZA prihvadanje analize poslovanja Doma zdravlja 
Ozalj za mjesec prosinac  2014. godine. 
 
Točka 4.  
Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana  i  Plana nabave Doma  zdravlja 
Ozalj  za 2014. godinu. 
Financijski Plan  i Plan nabave za 2014. godinu u privitku su zapisnika i  njegov  su sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o prihvadanju izviješda o izvršenom popisu materijalne i nematerijalne imovine i 
obveza  Doma zdravlja Ozalj s danom 31.12.2014. godine. 
 
Točka 6.  
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Ozalj za sklapanje Ugovora s 
Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje  za ugovaranje zdravstvenih djelatnosti za  2015. 
godinu. 
 
Točka 7.     
Donošenje Odluke o usvajanju izviješda o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za razdoblje 
siječanj – prosinac   2014. godine.                                          
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj - prosinac 2013/2014 godine, prilažu 
se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 8.    
Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada ravnateljice za 2015. godinu. 
Plan i program rada ravnateljice za 2015. godinu se nalazi u privitku zapisnika i  njegov  je sastavni 
dio. 
 
Točka 9. 
Tekuda problematika 
- kvartalno izvješde ravnateljice Nada Dikovid, dr. vet. med. Upravnom vijedu Temeljem članka 14.st. 
5. Pravilnika o radnom vremenu, o obavljenim pripravnostima za razdoblje listopad-prosinac 2014. 
godine 
- godišnje izvješde HZZO-u po timovima sanitetskog prijevoza  
- prijavljeni ved spomenuti projekti za financiranje iz EU fondova 
- objavljeno poništenje natječaja za specijalizaciju iz parodontologije nakon dobivanja odgovora od 
HZZO o ne financiranju specijalizacije   
- odrada razlike specijalističkog staža dr. Maryna Kharchenko. Kako bi se rad ordinacije za 
zdravstvenu zaštitu žena nastavio sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji sa Opdom bolnicom 
Karlovac i privatnom ordinacijom dr. Vesne Kljajo za vrijeme trajanja specijalizacije dr Maryne 
Kharchenko. 
- Održane sjednice Povjerenstva za lijekove, Stručnog vijeda, Etičkog povjerenstva i Stručnog  
kolegija, 
- Zaprimljen zahtjev od dr. med. dent. Ivice Stavljenida, za preuzimanje RTG zubnog uređaja  
- služba HMP dostupna od  od 0-24 sata, prema rasporedu određene dane od 07:00 – 15:00 sati 
pokrivaju liječnici koncesionari iz Doma zdravlja. 
 
Sjednica je završena u 19:30 sati. 
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                                    Predsjednik Upravnog vijeća 
                                         Ivan Čupor, mag. oecol. 


