
       
 

 
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 11/12  -2015 
Ozalj, 25.11.2015 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 12. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  25.11.2015.  i  nastavka sjednice 
održane 07.12.2015. godine 

 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 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. 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Tibor Kuzman 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. i voditelj računovodstva Marina Golubid. 
Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. Otvara 12. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini   te za  sjednicu je predlaže  sljededi  

     Dnevni red :  

 Usvajanje Zapisnika sa  10. sjednice Upravnog vijeda održane  28. listopada  2015. godine 

 Usvajanje Zapisnika sa 11. telefonske sjednice Upravnog vijeda održane 03. studenog 2015. 

 Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec listopad 2015. 

 Donošenje Odluke o  donošenju Plana nabave za 2016. godinu 

 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za 
medicinske sestre/tehničare 

 Donošenje Odluke o imenovanju prvostupnice sestrinstva Ane Perko pomodnikom ravnatelja 
za sestrinstvo – glavnom sestrom Doma zdravlja 

 Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Ozalj  

 Tekuda problematika 
 

 

Prijedlog dnevnog reda dostavljen je članovima Upravnog vijeda  uz saziv sjednice. Članovi Upravnog 
vijeda nisu imali primjedbe ni dopune na prijedlog dnevnog reda. Prijedlog dnevnog reda jednoglasno 
je usvojen.   
 
Točka 1.       
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 28. listopada 2015. godine. 
 
 



Točka 2. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 3. studenog 2015. godine. 
 
 
Točka 3. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda o poslovanju Doma zdravlja Ozalj za mjesec listopad 2015. 
godine.  
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za  mjesec  listopad 2015 godine prilažu se uz Zapisnik i 
njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o Usvajanju prijedloga  Plana  nabave za 2016. godinu.  
Plan nabave u  privitku je Zapisnika I njegov je sastavni dio. 
 

Točka 5. 
Donošenje 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. 
Donošenje Odluke da se Ana Perko - prvostupnica sestrinstva s danom 26.11.2015. godine  imenuje 
se  pomodnikom ravnatelja za sestrinstvo –  glavnom sestrom Doma zdravlja Ozalj na mandat od 4 
godine. 
Odluka je u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Prije rasprave po točki 7. dnevnog reda – izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja, ravnateljica 
Nada Dikovid, dr. vet. med. predložila je da se prije točke 7. dnevnog reda raspravi tekuda  
problematika, odnosno točka 8. dnevnog reda bududi ona kao ravnatelj i jedan od kandidata koji 
su dostavili ponude na natječaj nede prisustvovati  raspravi.  
Članovi Upravnog vijeda prihvatili su prijedlog ravnateljice za izmjenu redoslijeda dnevnog reda. 
  
 
Točka 8. 
Tekuda problematika 

 Dana 23. studenog 2015. održana je  11. sjednica Stručnog vijeda doma zdravlja Ozalj 
- Završen je natječaj za primanje  vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa  - prvostupnika 

ekonomije.  Izabrana je kandidatkinja Nikolina Pavlakovid iz Ozlja 
- Od Ministarstva zdravlja zaprimljena je suglasnost za primanje u radni odnos medicinske 

sestre na određeno vrijeme u tim sanitetskog prijevoza kao zamjena za djelatnicu na 
bolovanju 

- raspisan natječaj za primanje prvostupnika fizioterapije na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa 

- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke Županije ustupio je  Domu zdravlja bez naknade vozilo za 
sanitetski prijevoz 

- Od firme C&A Hrvatska dobivena je obavijest o donaciji sredstava u iznosu 10.000,00 eura. 
              Od ministarstva zdravlja zatražena je suglasnost za prihvat donacije i poslano obrazloženje o   
              namjeni, odnosno za što de se utrošiti.  Sredstva de se utrošiti za sufinanciranje nabave i    
              opremanje vozila za sanitetski prijevoz 



- Završen je postupak nabave vozila za sanitetski prijevoz, pogon 4x4 
- Dana 24. studenog 2015. u Karlovačkoj županiji održan sastanak u svezi ulaska zdravstvenih 

ustanova u sustav Riznice 
- Član Upravnog vijeda Tibor Kuzman zatražio je riječ u svezi dva pitanja radnika 

 
 
Točka 7. 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor,  mag. oecol. podsjetio je  članove Upravnog vijeda da je na 
prethodnoj sjednici  donesena Odluka o raspisivanju natječaja  za izbor i imenovanje ravnatelja Doma 
zdravlja  Ozalj na mandat od četiri godine. 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, br. 119/2015 od 2. studenog 2015. godine.  
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor,  mag. oecol.  Konstatirao je da su na natječaj u roku pristigle 
tri prijave.  Predlažio je da se pristupi otvaranju ponuda i provjeri dostavljena dokumentacija. U 
uvjetima natječaja, uz prijavu na natječaj tražen je dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, 
domovnica, životopis i potvrda o nekažnjavanju. 
 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor,  mag. oecol. Predlažio je da se  na tekudoj sjednici ne 
donese Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Ozalj. Predlažio je da se sjednica 
prekine  kako bi se u međuvremenu analizirale sve prijave i izvršile konzultacije s osnivačem. 
Sjednica de se nastaviti najkasnije do  09. prosinca 2015. godine. 
 
Sjednica je prekinuta u 19:25 sati. 
 
NASTAVAK  12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA OZALJ   dana 07. prosinca 2015. 
godine, u 18,00 sati: 
 
Točka 7.-nastavak 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da  nastavku 12. sjednice prisustvuju 
svi članovi Upravnog vijeda.  
Podsjetio je da su na sjednici održanoj dana 25. studenog 2015. godine otvorene prijave na natječaj 
za ravnatelja Doma zdravlja Ozalj. Zaprimljene su tri prijave, a provjerom priložene dokumentacije 
utvrđeno je da dvije prijave zadovoljavanju tražene uvjete - prijava kandidatkinjie Nade Dikovid, dr. 
vet. med. i Jasminke Rožid, dipl. oec.  Na današnjoj sjednici  članovi Upravnog vijeda moraju donijeti 
Odluku  o izboru ravnatelja Doma zdravlja Ozalj. 
 
Temeljem utvrđenih rezultata glasovanja  Upravno vijede donjelo je Odluku o izboru ravnatelja Doma 
zdravlja Ozalj. 
Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno je da je  potrebnom vedinom  glasova za ravnatelja 
Doma zdravlja Ozalj izabrana NADA DIKOVIĆ, dr. med. vet.  

Odluka o izboru ravnatelja u privitku je zapisnika i njegov sastavni dio. 

 

 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 18:40  sati. 

 

                                            Predsjednik Upravnog vijeda 
                                                  Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 



 

 
                                                                              


