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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 11/8 -2015 
Ozalj, 15.07.2015. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 08. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  16.07.2015. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
Na početku sjednice Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. obavijestio je članove 
Upravnog vijeda da kao predsjednik Upravnog vijeda postupa prema Odluci koju mu je dostavilo 
Radničko vijede i koju je potpisao njihov predsjednik Tibor Kuzman. Da se nikako ne želi miješati u rad 
Radničkog vijeda pošto su oni posebno tijelo. Novi član Upravnog vijeda u svojstvu predstavnika 
radnika imenuje se Tibor Kuzman predsjednik Radničkog 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. 
 
Prije početka sjednice  za riječ se javila ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. Rekla je da je  
zaprimila dopis u svezi imenovanja Tibora Kuzmana za člana Upravnog vijeda – predstavnika radnika  i 
opoziv Maryne Kharchenko, dr. med.  Upozorila je članove Upravnog vijeda da je zakonitost opoziva 
upitna a razlozi za opoziv Maryne Kharchenko, dr. med. Iz Upravnog vijeda nisu valjani, odnosno da 
su razlozi koji se navode u dopisu netočni – npr. doktorici M. Kharchenko nije oduzeta dozvola za rad. 
Napomenula je da nema ništa protiv imenovanog radnika Tibora Kuzmana kao člana Upravnog vijeda, 
ali je kao ravnateljica  odgovorna za zakonitost  u radu ustanove, a čl. 62. Zakona o radu jasno govori 
na koji se način bira Radničko vijede, odnosno predstavnik radnika.  
Izvijestila je članove Upravnog vijeda da je zatražila neovisno mišljenje Antikorupcijskog     
povjerenstva koje djeluje pri Karlovačkoj županiji. Kada dobije njihovo mišljenje izvijestiti de  
Upravnog vijede. 
 
Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. rekao je da svatko ima 
pravo iznijeti svoje mišljenje i izraziti neslaganje ako se s nečim se slaže, što ne dovodi u pitanje 
normalno odvijanje rada Upravnog vijeda. 
 
Nakon toga Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara  08. 
sjednicu Upravnog vijeda u 2015. godini  te za  sjednicu je predlaže  sljededi  

Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika sa  7. sjednice Upravnog vijeda održane 11. lipnja  2015. godine 
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2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  lipanj  2015. godine 
3. Polugodišnje financijsko izvješde za 2015. godinu 
4. Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2015. godine 
5. Izvješde ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2015. godine 
6. Donošenje Odluke o najvišem iznosu naknade za zakup poslovnog prostora koncesionara 
7. Dopuna Cjenika usluga Doma zdravlja Ozalj 
8. Tekuda problematika 

 

Bududi nije bilo  dopuna i izmjena dnevnog reda, ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje 
i jednoglasno usvojen. 
 
Točka 1.    
Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 07. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 11. lipnja 2015. godine 
 
Točka 2.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  lipanj  2015. godine. 
 
Točka 3.  
Donošenje Odluke o Polugodišnjem financijskom izvješdu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine  
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2014/ 2015 godine prilažu se 
uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2015. godine. 
Članovi Upravnog vijeda donose jednoglasnu odluku o usvajanju Izvješda ravnatelja o radu i 
poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2015. godine. 
Izvješde  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Izvješde ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2015. godine. 
Članovi Upravnog vijeda donose jednoglasnu usvajaju Izvješde ravnatelja o pripravnosti za drugi 
kvartal 2015. godine.  
Izvješde  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Donošenje Odluke o najvišem iznosu naknade za zakup poslovnog prostora koncesionara. 
Članovi Upravnog vijeda donose jednoglasnu Odluku o visini naknade za zakup poslovnog prostora 
koncesionara. Odluka je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Dopuna Cjenika usluga Doma zdravlja Ozalj.  
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno donose Odluku o dopuni Cjenika zdravstvenih usluga Doma 
zdravlja Ozalj.  
U Cjenik zdravstvenih usluga dodaje se kao redni broj II usluga: - prisustvovanje na javim skupovima 
vozača i sanitetskog vozila – 1 sat - 100,00 kn. 
 
Točka 8.  
Različito  
Od Ministarstva zdravlja priopdenje za javnost da donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti ne ide u 
hitnu proceduru  kao što je bilo najavljeno, ved u redovnu, odnosno radi se o donošenju Novog 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
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Odlukom  Vlade Republike Hrvatske Dom zdravlja ima obvezu isplatiti razlike iznosa jubilarnih 
nagrada za 2014. i 2015. godinu radnicima koji ostvaruju to pravo.   
Došlo rješenje od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost za rad RTG uređaja za 
dentalne ordinacije. 

 U suradnji s opdinom Žakanje potpisan je ugovor s Ministarstvom branitelja o financiranju 
projekta izgradnje pristupne rampe u Ambulanti Žakanje.  

 Zaprimljen je e-mail od voditeljice Područne službe HZZO-a  Karlovac  o provedbi akcijskog 
plana – EU fondovi kako bismo mogli iskazati potrebe  za našu ustanovu. 

 Završeno je  planirano uređenje zgrade – krečenje i bojanje stolarije i popravak kulira na zidu 
ispred ulaza u garažu Doma zdravlja. 

 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. Tražio je da član UV Tibor Kuzman i  ravnateljica 
Nada Dikovid pismeno dostave svoje zahtjeve odnosno odgovore na usmeno postavljena pitanja na 
sjednici UV DZ Ozalj. 
 
Kako nije bilo drugih pitanja , predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:30 sati. 
 
 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća
                                           Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 
 
 
                       


