
       
 

 
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 11/13  -2015 
Ozalj, 14.12.2015. 
                                    
        
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 13. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  14.12.2015. 
 
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 
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 13. Sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini te za  sjednicu je predlaže  sljededi  
 

 

        Dnevni red :  

 Usvajanje Zapisnika sa  12. sjednice Upravnog vijeda održane  25. studenog  2015. godine 

 Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  studeni  2015. 

 II Rebalans Financijskog Plana i Plana nabave za 2015. godinu  

 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 12. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  
održane 28. listopada 2015. godine. 
 
Točka 2. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda o poslovanju Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2015. 
godine.  
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za  mjesec studeni 2015. godine prilažu se uz Zapisnik i 
njegov su sastavni dio. 
 



Točka 3. 
Donošenje Odluke o Usvajanju II. Rebalansa Financijskog plana i Plana nabave za 2015. godinu.  
II: Rebalans Financijskog plana i Plana nabave za 2015. godinu nalazi se u prilogu Zapisnika I njegov je 
sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Ravnateljica  Nada Dikovid, dr. vet. med. izvijestila je članove Upravnog vijeda o  ostalim zbivanjima u 
ustanovi  u periodu od  prethodne  sjednice: 

- Došla suglasnost Zavoda za zapošljavanje za obavljanje pripravničkog staža bez zasnivajnja 
radnog odnosa za prvostupnika ekonomije. Od 10.12.2015. pripravnica je primljena na 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

- Za primanje prvostupnika fizioterapije poslan zahtjev za suglasnost  Zavodu za zapošljavanje 
- Sklopljen je Ugovor s  izabranim ponuditeljem  firomom Porsche Croatia d.o.o.  za isporuku 

vozila te su dana jamstva. 
- suglasnost Ministarstva zdravlja za prihvat donacije u iznosu 10.000 eura od firme C&A 
- Odlukom Karlovačke županije domovi zdravlja i vedina zdravstvenih ustanova od 01. siječnja 

2016. godine uključuje se u sustav riznice Karlovačke županije.  
- Od odbora za provedbu nabave medicinske opreme iz EU fondova došla obavijest da je 

projekt zadovoljio nakon što je  prošao provjeru 1 – 6 stupnja.  
- 14. prosinca 2015. godine, ravnateljica bila na izricanju presude na Opdinskom sudu u 

Zagrebu u predmetu nadomještanja suglasnosti  za otkaz ugovora o radu s  ponudom 
izmijenjenog ugovora  s Goranom Grabovcem 

- Od opdine Žakanje novčana donacija u iznosu 2.000 kuna za nabavu sanitetskog vozila 
 

Ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. na kraju je zahvalila članovima Upravnog vijeda na trudu i 
radu u korist Doma zdravlja te na uspješnoj suradnji u 2015. godini. 
 

 Kako nije bilo drugih pitanja , predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:05  sati. 

 

                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 
                                             Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 
 


