
 
 
 
 

DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/1 -2017 
Ozalj, 30.01.2017 
                                    
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
                       sa 1. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća   

Doma zdravlja Ozlju 2017. godini održane 30. siječnja 2017 godine 
 
Dana 30. siječnja 2017. godine u 10:00 sati predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivan 

Čupor,  mag. oecol. na prijedlog ravnateljice Nade Dikovid, dr. med. vet. sazvao je telefonsku 
Sjednicu Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj sa sljededim 
 
 DNEVNIM REDOM : 
 

1. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2016. godine 
2. Donošenje Odluke o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu i donošenje 

Plana specijalizacija za 2017. godinu 
 

 
 

U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donošenje Odluke po 1. točki dnevnog reda s 
Predsjednikom Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivanom Čupor, mag. oecol. Za održavanje 
telefonske sjednice kontaktirani su i ostali članovi Upravnog vijeda: Tomislav Zoretid, dipl. oec., Petra 
Bakin, dipl. oec., Mirica Bede, dr. med. dent. i Tibor Kuzman.  
 
Prije održavanja telefonske sjednice ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. obrazložila je razlog 
održavanja telefonske sjednice i donošenja Odluke o prihvadanju Analize financijskog poslovanja 
Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2016. godine (mailom poslana dokumentacija).  
Predsjednik UV DZ Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. je izvjestio ravnateljicu da su se svi članovi UV 
DZ Ozalj izjasnili za donošenje Odluke o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja 
Ozalj za mjesec prosinac 2016. godine. 
 
Odluka o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec prosinac 2016. 
godine nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
2. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. 
godinu i donošenje Plana specijalizacija za 2017. godinu stavljena je na dnevni red iz razloga što je 
Ministarstvo zdravstva od 12. siječnja 2017. godine, donijelo obavijest (KLASA: 131-01/17-01/09; 
URBROJ: 534-3-1/1-17-1 da su nerealizirani Planovi specijalističkog usavršavanja doktora medicine za 
2016. godinu u djelatnostima zdravstvene zaštite na primarnoj razini, posebice specijalizacije 
obiteljske medicine, kliničke radiologije, hitne medicine, pedijatrije i ginekologije i opstetricije, te da 
se mogu nastaviti realizirati u 2017. godini.  
Potrebno je dostaviti zahtjev za odobrenje Plana specijalizacija za 2017. godinu, a na temelju izdanih 
odobrenja i stanja realizacije Plana specijalističkog usavršavanja doktora medicine za 2016. godinu u 



domovima zdravlja i županijskim zavodima za hitnu medicinu te potrebu žurnog raspisivanja poziva 
za dostavu projektnih prijedloga za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz EU 
fondova u sklopu operacije „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, a na temelju 
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. godine. 
Temeljem navedenog  Upravno vijede Doma zdravlja Ozalj donijelo je Odluku o Planu specijalizacija 
za 2017. godinu, jedna (1) specijalizacija iz obiteljske medicine. 
 
Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2017. godinu nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je 
sastavni dio. 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 10:20 sati. 

 
 
 
 
 

 
                                              Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                                                   Ivan Čupor, mag. oecol. 
 


