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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 6/2  -2015 
Ozalj, 25.02.2015. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 02. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  25.02.2015. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
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  02. 
sjednicu Upravnog vijeda u 2015. godini te za sjednicu predlaže slijededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 01. sjednice Upravnog vijeda održane 29. siječnja 2015. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec siječanj  2015. godine 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu 
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješda ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za 2014. 

godinu  
5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu DZ Ozalj 
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave tekudih naftnih goriva čija 

procijenjena  vrijednost je jednaka ili veda 150.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna  
7. Donošenje Odluke o neugovaranju  “tima bez nositelja” za 2015. godinu sa HZZO-om  
8. Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre na određeno vrijeme   
9. Tekuda problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Dikovid, dr. vet. med. predsjednik Upravnog 
vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. predlaže izmjenu Dnevnog reda – u smislu da se točka 8.  
„Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre na određeno vrijeme” briše s dnevnog 
reda, čime točka 9. predloženog dnevnog reda „Tekuda problematika“ postaje točka 8.   
Ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. obrazlaže da se medicinska sestra Kristina Spudid  vratila 
s  bolovanja  pa je time prestala  potreba za raspisivanjem natječaja.  

Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 
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Točka 1. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 01. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja 
Ozalj održane 29. siječnja 2015. godine. 
 
Točka 2. 
Donošenje Odluke o usvajanju analize  poslovanja za mjesec siječanj 2015. godine. 
 
Točka 3. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu. 
Odluka je u privitku  Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 4. 

               Donošenje Odluke o usvajanju izviješda ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj  
               za 2014. godinu.  
              Izvješde ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za 2014. godinu se nalazi u 
              privitku zapisnika i  njegov  je sastavni dio. 

 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o radu Doma zdravlja Ozalj. 
Pravilnik o radu se nalazi u privitku zapisnika i  njegov  je sastavni dio. 
 
Točka 6.  
Donošenje Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave tekudih naftnih goriva čija 
procijenjena  vrijednost  je jednaka ili veda od 150.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna. 
          
Točka 7. 
Donošenje Odluke o neugovaranju  “Tima bez nositelja” u djelatnosti  dentalne medicine s 
HZZO-om  za 2015. godinu. 
     
Točka 8.  
Tekuda problematika 
- izviješde o stručnom skupu u Direkciji  HZZO-a u vezi financiranja projekta iz EU fondova 
- izvješde o promjeni Plana decentraliziranih sredstava Dom zdravlja Ozalj za 2015. godinu  
- Izviješde o  predstavci Novog sindikata 
- upuden poziv za iznošenje obrane zbog povrede ugovornih obveza iz radnog odnosa G.G.  
- dostavljanje podataka Upravnom vijedu o usporednom pregledu broja obavljenih 
pripravnosti i intervencija  za vrijeme pripravnosti po djelatnicima  
- informacija  članovima Upravnog vijeda da je podnešen Zahtjev za odobrenje obavljanja 
djelatnosti RTG uređaja za dentalnu medicinu, te je u tijeku  ishođenje svih potrebnih 
dozvola. 
Sjednica je zaključena u 19:20 sati. 
 
                                 Predsjednik Upravnog vijeda 
                                            Ivan Čupor, mag. oecol. 

 

 

 
 


