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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 6/3  -2015 
Ozalj, 30.03.2015. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 03. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  30.03.2015. 
 
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 prisustvuje četiri člana 
Upravnog vijeda od ukupno pet članova. Sjednici ne prisustvuje Mirica Bede, dr. med. dent. koja se 
ispričala zbog unaprijed dogovorenih obveza i računopolagatelj Marina Golubid zbog bolesti. 
Sjednici prisustvuje: Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeda: Tomislav Zoretid, dipl. oec., Maryna Kharchenko, dr. med. i Petra Bakin, dipl. 
oec. Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. koja ujedno piše i zapisnik. 

Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. oecol. otvara  03. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini te za sjednicu predlaže slijededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeda održane 25. veljače 2015. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču  2015. godine 
3. Tekuda problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Dikovid, dr. vet. med. predsjednik Upravnog 
vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. predlaže dopunu Dnevnog reda – tako da se pod točkom 3. stavi 
Donošenje Odluke o zapošljavanju administrativnog referenta na neodređeno vrijeme, točkom 4. 
Izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Točka 3. predloženog 
dnevnog reda „Tekuda problematika“ postaje točkom 5.   Ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. 
obrazlaže da gđa. Kruhovid zaposlena na radnom mjestu administrativnog referenta (tajnika) odlazi u 
mirovinu bududi 03.04.2015. godine puni 65. godina života, a u 7. mj. 2015. 40 godina radnog staža.   

Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 

Točka 1.   
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeda održane 25. veljače 2015. 
godine. 
 
Točka 2.  
Donošenje Odluke o usvajanju analize poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču  2015. godine 
 
Točka 3. 
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Donošenje Odluke o zapošljavanju administrativnog referenta na neodređeno vrijeme zbog odlaska 
radnice u mirovinu.  
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 
 
Točka 5.  
Tekuda problematika 
- izviješde o objavljenom Natječaju HZZO-a za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine i to -na 
primarnoj razini zdravstvene zaštite za djelatnost sanitetskog prijevoza te na sekundarnoj i tercijarnoj 
razini zdravstvene djelatnosti za specijalističko – konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu: 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i te prijava Doma zdravlja Ozalj na Natječaj (natječaj objavljen 
13.03. 2015. godine i trajao do 20.03.2015). 
-izvješde o suglanosti Karlovačke županije na Odluku Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj o 
neugovaranju „Tima bez nositelja“ za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite 
-obilježen „DAN NARCISA“ subota 21. ožujak 2015. godine u periodu od 09:00 do 12:00 sati ispred 
Kozuma u Ozlju 
- održana dva sastanka Stručnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
- Dom zdravlja Ozalj se javio na objavljeni Javni poziv Ministarstva branitelja za sufinanciranje 
projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna 
Republike Hrvatske u 2015. godini za Ambulantu Žakanje 
- pojašnjenja u vezi raspisivanja natječaja od strane HZZO-a, O INVESTICIJAMA U PRIMARNU 
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KROZ STRUKTURNE INSTRUMENTE EU,  
 
Sjednica Upravnog vijeda završena u 18:40 sati. 
 
 
 
                                       Predsjednik Upravnog vijeda 
                                            Ivan Čupor, mag. oecol. 
 


