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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/1 - 2016 
Ozalj, 29.01.2016. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 01. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  29.01.2016. 
 
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, predstavnik radanika. 
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 01. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2016. godini te za  sjednicu predlaže sljededi  
 

        Dnevni red:  
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeda održane 15. prosinca 2015. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2015. godine 
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda o financijskom poslovanju DZ Ozalj za 2015. godinu 
4. Izvješde ravnatelja o radu I poslovanju DZ Ozalj za IV kvatal 2015 godine 
5. Izvješda ravnatelja o pripravnosti za četvrti kvartal 2015.  
6. Donošenje Odluke o rashodu  materijalne imovine I usvajanju izvješda Povjerenstva o    

godišenjem popisu imovine 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana I programa rada ravnatelja Doma zdravlja Ozalj za 2016.     

godinu 
8. Donošenje Odluke o  Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu   
9. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje  Ugovora sa HZZO-om za ugovaranje  

zdravstvenih djelatnosti  
10. Tekuda problematika 

 
Prijedlog dnevnog reda dostavljen je članovima Upravnog vijeda. 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 13. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 15. prosinca 2015. godine. 
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Točka 2. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda o poslovanju Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2015. 
godine.  
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za  mjesec prosinac 2015. godine prilažu se uz Zapisnik i 
njegov su sastavni dio. 
 
Točka 3. 
Usvaja se izviješde o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj – prosinac  
2015. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2014/2015 godine, prilažu 
se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Odluka o usvajanju izvješda ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za tredi  četvrti 2015. 
godine. Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj nalazi se u prilogu Zapisnika i njegov je 
sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Dinošenje Odluke o Usvajanju Izvješda ravnatelja o pripravnosti za četvrti  kvartal 2015. godine. 
Izvješde  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Donošenje Odluke: 

1. Prihvada se izviješde o izvršenom popisu materijalne i nematerijalne imovine i obveza    
Doma zdravlja Ozalj s danom 31.12.2015. godine. 

2. Sukladno prijedlogu Povjerenstva za popis materijalne imovine Doma zdravlja Ozalj s  
                      danom 31.12.2015. godine , Upravno vijede Doma zdravlja  Ozalj donosi Odluku o  
rashodu  
                      dugotrajne  materijalne imovine i sitnog inventara.   
                      Prijedlog Povjerenstva za popis – s obrazloženjem i specifikacijom imovine za rashod,  
                      sastavni je dio ove Odluke. 

3. Rashod i isknjiženje dugotrajne  materijalne imovine i sitnog inventara provesti de se u 
knjigovodstvenim evidencijama u 2016, godini, nakon ekološkog zbrinjavanja 
rashodovane imovine o čemu de se pribaviti odgovarajude potvrde. 

 
Točka 7. 
Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada ravnateljice za 2016. godine. 
Plan i program rada ravnatelja Doma zdravlja Ozalj nalazi se u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni 
dio. 
 
Točka 8. 
Svi članovi Upravnog vijeda složili su se s prijedlogom Stručnog vijeda da se  zahtjev  mr. sc. Maryne 
Kharchenko, dr. med. odgađa  za neko vrijeme kada de se ponovo razmotriti.   
 
Točka 9. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja  Ozalj za sklapanje Ugovora s 
Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje  za ugovaranje zdravstvenih djelatnosti za  2016. 
godinu. 
 
Točka 10. 
U nastavku sjednice ravnateljica je izvijestila o događanjima od prethodne sjednice: 
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-  Zaprimljen je dopis Ministarstva zdravlja  kojim se nalaže obustava zapošljavanja – osim u slučaju     
   zamjena na određeno vrijeme 
-  Med. Sestra Irena Cindrid na bolovanju, koje se vodi kao nastavno bolovanje  
-   U svezi radno-pravnog spora s Goranom Grabovcem podnesena je žalba nadležnom  Opdinskom  
radnom sudu u Zagrebu. Ako se potvrdi da je žalba podnesena u zakonskom roku, tada predmet ide 
na Županijski drugostupanjski sud  
-   Dom zdravlja potpisao je ugovor o partnerstvu s Crvenim križem u Ozlju u svezi Projekta za    
     Organiziranje dnevnog boravka za starije osobe 
- Od 01.01.2016. godine, Dom zdravlja je u sustavu PDV- a za dio oporezivih usluga, o čemu su 
   pismeno  obaviješteni koncesionari kojima to povedava iznose računa za pripadajude materijalne 
    troškove i zakupninu. 
- Pritužba pacijentice koja se odnosila na jednog od vozača 
-  Ravnateljica je zatim izvijestila članove upravnog vijeda da je od HZZO-a došlo Izvješde o izvršenom   
   Nadzoru od 5. studenog 2015. godine  
  
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:40  sati. 
 
 
 
                                             Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 
 
 
 

 


