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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/10 -2016 
Ozalj, 26.10. 2016 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2016. godini održane 26.10.2016. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi 
Upravnog vijeća: 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj,  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Tibor Kuzman 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  i računopolagatelj Marina Golubić. 

Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag.oecol. otvara10. sjednicu 
Upravnog vijeća u 2016. godini. Za  sjednicu je predložen  sljedeći  

     Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika sa 09. sjednice Upravnog vijeća održane 28. rujna 2016. godine 
2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2016. godine 
3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma Zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj - rujan 2016. 

godine 
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana  za 2017. godinu i projekcije plana za 2018./ 

2019. godinu  
5. Rebalans Financijskog plana i Plana Nabave za 2016. godinu 
6. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za treći kvartal 2016. godine 
7. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju za treći kvartal 2016. godine 
8. Tekuća problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Diković, dr.vet.med.  predsjednik Upravnog 
vijeća Ivan Čupor mag.oecol. predlaže izmjenu   Dnevnog reda – u smislu da točka  7.   predloženog 
dnevnog reda   „Tekuća problematika “ postaje točka 8. ; a pod točkom 7. dodaje se kao dopuna   
dnevnog reda: 

9.  „Donošenje Odluke o isplati razlika jubilarnih nagrada za 2013. godinu“ 

Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno usvojen. 
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Točka 1.  
Usvajanje Zapisnika sa 09. sjednice Upravnog vijeća održane 28. rujna 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 9. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 28. rujna 2016. godine. 
 
 
Točka 2.  
Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Analize financijskog poslovanja 
Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2016. godine. 
 
Točka 3. 
Izvješće o financijskom poslovanju Doma Zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno donose Odluku o usvajanju izvješća o poslovanju za razdoblje 
siječanj – rujan  2016. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – rujan 2015/2016 godineprilažu se 
uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije Plana za 2018./2019. 
godinu. 
Članovi Upravnog vijeća donijeli su jednoglasnu Odluku o donošenju Plana prihoda i rashoda za 2017. 
godinu i projekciji Plana  2018/2019. 
Plan prihoda i rashoda kao i Obrazloženje Financijskog plana  u  privitku su Zapisnika i njegov su 
sastavni dio. 

 

Točka 5. 
Rebalans Financijskog plana i Plana Nabave za 2016. godinu. 
Upravno vijeće jednoglasno donosi  Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana 
nabave Domazdravlja Ozalj  za 2016. godinu. 
Financijski Plan i Plan nabave za 2016. godinu u privitku su zapisnika i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti za treći kvartal 2016. godine. 
Članovi  Upravnog  vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješća ravnateljice o 
pripravnosti za treći kvartal 2016. godine. 
Izvješće  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju za treći kvartal 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješća ravnatelja o radu i 
poslovanju Doma zdravlja Ozaljza drugi kvartal 2016. godine. 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o isplati razlika jubilarnih nagrada za 2013. godinu. 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o isplati razlika jubilarnih nagrada radnicima Doma 
Zdravlja Ozalj za 2013. godinu. 
 
Točka 9. 
Tekuća problematika 
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U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. informirala je članove Upravnog vijeća o  
ostalim događanjima u radu i poslovanju  doma Zdravlja u proteklom periodu: 
- Dana 26.10.2016. održana je sjednica Stručnog vijeća Doma Zdravlja Ozalj gdje je kao novi 
predstavnik koncesionara prisustvovao dr. med. Željko Maršić, spe. obiteljske med. 
- Karlovačka Županija je tražila očitovanje u svezi zahtjeva zakupca u skupnom zakupu Ljekarne  
Mirjane Kosanović, mr.ph.  za  odobrenje rada nakon navršenih 65 godina života 
- Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljena zahvala zbog korištenja mjera aktivnog 
zapošljavanja.  U domu Zdravlja u prosjeku su istovremeno troje vježbenika na stručnom 
osposobljavnaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
- Ravnateljica je izvijestila da je raspisan natječaj  HZZO-a za pripravnički staž  zdravstvenih radnika.   
Dom zdravlja Ozalj  s obzirom na broj zaposlenih može  nakon što raspiše natječaj  primiti  na staž 
jednog doktora  dentalne  i opće medicine  na teret HZZO-a  za što je stigla suglasnost.  
- Proveden je natječaj za primanje u radni odnos administrativnog referenta. Prijavu je podnjelo 21 
kandidat. Povjerenstvo je izvršilo odabir kandidata koji su zadovoljavali uvjete natječaja i njih 12 su 
putem Web stranice doma zdravlja pozvani na testiranje.   
-Na Stručnom vijeću raspravljalo se o naknadi za korištenje prostora u slučajevima kad predstavnici 
pojedinih farmaceutskih kuća ili drugi zainteresirani traže i održavaju u prostoru Doma zdravlja razne 
akcije i promidžbe svojih proizvoda i usluga.  
- Od Zavoda za hitnu medicinu došao je zahtjev za osiguranje dodatnog prostora. 
- Ravnateljica je izvijestila da dolazi sve više zahtjeva od osiguravajućih društava za sklapanjem 
ugovora za dopunsko osiguranje  (Uniqa, Wiener, prije Croatia osiguranje). 
-U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obratila se članovima Upravnog vijeća s 
zamolbom da joj se odobri stručno usavršavanje za menadžera u zdravstvu.  
Članica Upravnog vijeća Mirica Bede podržala je zahtjev u izjasnila se „za“ odobrenje zahtjeva , a 
ostali članovi Upravnog vijeća nisu protiv već odluku prepuštaju ravnateljici. 
- Član Upravnog vijeća predstavnik radnika Tibor Kuzman  postavio je na zahtjev radnika pitanje 
radnog vremena, odnosno nepridržavanja istog od strane nekih radnika.   
Ravnateljica  Nada Diković, dr. med. vet. odgovorila je da je evidentiranje dolazaka i odlazaka  
 
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 19:40 sati. 
 
 
 
 
 

      Predsjednik Upravnog vijeća 
                                      Ivan Čupor, mag. oecol. 
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