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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 6/7-2015 
Ozalj, 11.06.2015. 
 
                                                                      Z  A  P  I  S  N  I  K 
            sa 07. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 
                  u 2015. godini održane  11.06.2015. 
 
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. med. vet. i voditelj računovodstva Marina 
Golubid. 
Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara  07. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini   te za  sjednicu je predlaže  slijededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa  4. sjednice Upravnog vijeda održane 29. travnja  2015. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. telefonske sjednice Upravnog vijeda održane 07. svibnja 2015. 
3. Usvajanje Zapisnika sa 6. telefonske sjednice Upravnog vijeda održane 22. svibnja 2015. 
4. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec travanj 2015. 
5. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2015.  
6. Obavijest o prijedlogu  izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe radi davanja 

mjerodavnog mišljenja 
7. Obavijest o visini naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
8. Tekuda problematika 

 
Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. oecol. napomenuo je da je u 
odnosu na prvobitno predloženi dnevni  red došlo do dopune devnog reda:  pod  točkom  5. dodana 
je  tema “ Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2015. Time su točke 
5., 6. i 7. postale točke 6., 7. i 8. dnevnog reda. 
Bududi nije bilo novih dopuna i izmjena dnevnog reda ,ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na 
glasovanje i jednoglasno usvojen. 
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Točka 1.                                                                                                                                     
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 04. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
održane 29. travnja    2015. godine. 
  
Točka 2. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 05. telefonske sjednice  Upravnog vijeda Doma zdravlja 
Ozalj održane 07. svibnja 2015. godine. 
 
 
Točka 3. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 06. telefonske sjednice  Upravnog vijeda Doma zdravlja 
Ozalj održane 22. svibnja 2015. godine. 
 
 
Točka 4.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec travanj 2015. godine 
 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno donose Odluku o Usvajanju Izvješda o poslovanju Doma 
zdravlja Ozalj za mjesec  travanj  2015. godine. 
 
Točka 5. 
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2015. godine 
 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno donose Odluku o Usvajanju Izvješda o poslovanju Doma 
zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2015. godine. 
 
Točka 6. 
Obavijest o prijedlogu  izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe radi davanja mjerodavnog 
mišljenja. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je bila ravnateljica  Nada Dikovid, dr. med. vet. Prijedlog 
izmjena Mreže javno zdravstvene službe  za pojedine djelatnosti dostavljen je članovima Upravnog 
vijeda uz saziv sjednice.  Prijedlogom nove Mreže za područje koje zdravstvenom skrbi pokriva Dom 
zdravlja  Ozalj predviđeno je smanjenje na punktu Ozalj za jedan tim opde medicine, pa bi umjesto 
postojedih 4 tima u Ozlju trebalo biti tri tima opde medicine, dok je za dentalnu medicinu predviđeno  
4 tima u Ozlju iako je Dom zdravlja zatražio ukidanje četvrtog tima iz Mreže o čemu je dobiveno i 
pozitivno mišljenje  HZZO-a I Karlovačke Županije. To je nelogičan prijedlog jer je za tim dentalne 
medicine potreban znatno vedi broj opredijeljenih pacijenata, a u Ozlju se od 01. travnja 2015. 
godine upravo  ukinuo “tim bez nositelja” zbog nedostatka pacijenata.  
Ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. odgovara da de  uputiti očitovanje na prijedlog nove Mreže 
Karlovačkoj Županiji  gdje de tražiti da za Ozalj ostanu 4 tima opde medicine, a da  se ukine  četvrti 
tim dentalne medicine kao što je ved prije traženo iza što je dobiveno i pozitivno mišljenje HZZO-a.  
Za djelatnost patronaže uputiti de se  zajednički dopis svih ravnatelja domova zdravlja sa zahtjevom 
da se ne smanjuje broj patronažnih sestara za Karlovačku Županiju. 
Članovi Upravnog vijeda  suglasni su s  ovakvim prijedlogom ravnateljice u svezi očitovanja na 
prijedlog mreže javne  zdravstvene službe. 
 
Točka  7. 
Obavijest o visini naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. 
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Ravnateljica  Nada Dikovid, dr. med. vet. izvijestila je  članove Upravnog vijeda o Odluci Ministarstva 
zdravlja o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe. Prema toj 
Odluci iznos zakupnine koji koncesionari pladaju domovima zdravlja ovisi o iznosu naknade za 
koncesiju koju određuje Županija.  Bududi je izgledno da de iznos naknade za koncesiju ostati  kao do 
sada  1.250,00 kn, prema spomenutoj Odluci tada bi iznos zakupnine mogao biti najviše 250,00 kn 
uvedano za iznos PDV-a. To znači znatno smanjenje prihoda  za dom zdravlja u iznosu 7.000,00 kn 
mjesečno, odnosno 84.000,00 kn godišnje. 
 
Točka 8. 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila o ostalim događanjima u poslovanju  doma zdravlja 

 Dobivena suglasnost za zapošljavanje vozača na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme 
bolovanja Stjepana Ilijanida i za vrijeme korištenja godišnjih odmora 

 Za zamjenu prvostupnice fizioterapije Ivane Petrlin za vrijeme komplikacija u trudnodi  i 
porodiljnog dopusta dobivena je suglasnost za zapošljavanje 

 Do sada nije dobivena suglasnost za zapošljavanje  administrativnog  referenta iako je poslan 
zahtjev  u travnju 2015. godine 

- Održana 7. sjednica Stručnog vijeda gdje je razmatran prijedlog uvođenja novih djelatnosti 
prema prijedlogu nove Mreže i prijedloga izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti.  

- Na prijedlog gosp. Stjepana Basara,  Rotary klub Karlovac  donirat de Domu zdravlja Ozalj  
donaciju u vidu medicinske opreme  u vrijednosti oko 3.500,00 kn. 

- Izviješde o Odluci o opozivu mr. sc. Marine Kharchenko, dr. med. sa mjesta predstavnice 
radnice u Upravnom vijedu Doma zdravlja Ozalj.  

        
              Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:30 sati. 

 

 

 

                                     Predsjednik Upravnog vijeda 

                                           Ivan Čupor, mag. oecol. 

 


