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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/2 -2016. 
Ozalj, 22.02.2016. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 02. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  22.02.2016. godine 
 

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 02. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2016. godini te za  sjednicu predlaže slijededi  
 

        Dnevni red :  
1. Usvajanje Zapisnika sa 01. sjednice Upravnog vijeda održane  29. siječnja   2016. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  siječanj 2016. godine 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata  za 2015. godinu 
4.           Donošenje Odluke o usvajanju izvješda ravnatelja o radu I poslovanju za 2015. godinu 
5.           Donošenje Odluke o usvajanju  Pravilnika o radnom vremenu DZ Ozalj 
6. Donošenje Odluke o zapošljavanju dvije (2) medicinske sestre na određeno vrijeme  
              (zamjena za bolovanje u jedinici za sanitetski prijevoz i djelatnosti zdravstvene zaštite žena)  
7.           Rješavanje Zahtjeva za zaštitu prava radnika 
8.          Očitovanje na dopis sindikalnog povjerenika upuden predsjedniku U.V Doma Zdravlja Ozalj   
9.          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.                                                                                                                                                     
Usvajanje Zapisnika sa 01. sjednice Upravnog vijeća održane  29. siječnja 2016. godine.                                                        
Članovi Upravnog vijeda   jednoglasno su donjeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 01. sjednice  
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  29. siječnja    2016. godine. 
 
Točka 2. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  siječanj 2016. godine.  
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su  donijeli ODLUKU o usvajanju analize poslovanja za mjesec  
siječanj  2016. godine. 
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Točka 3. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata  za 2015. godinu. 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA.  
Odluka je u privitku  Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja o radu I poslovanju za 2015. godinu. 
Upravno vijede donijelo je jednoglasnu  Odluku o usvajanju izviješda ravnateljice o radu i poslovanju 
Doma zdravlja Ozalj za 2015. godinu. 
Izvješde ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za 2015. godinu u privitku je Zapisnika i 
njegov je sastavni dio.  
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o usvajanju  Pravilnika o radnom vremenu DZ Ozalj. 
Upravno vijede jednoglasno je donijelo Odluku o Usvajanju Pravilnika o radnom vremenu Doma 
zdravlja Ozalj. Nakon donošenja Pravilnik o radu Doma zdravlja Ozalj objaviti de se na oglasnoj ploči i 
Web-stranicama Doma zdravlja Ozalj. 
Prijedlog Pravilnika o radnom vremenu i Prilozi I., II. i III.  u privitku su Zapisnika i njegov su sastavni 
dio. 
   
Točka 6. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju dvije (2) medicinske sestre na određeno vrijeme (zamjena za 
bolovanje u jedinici za sanitetski prijevoz i djelatnosti zdravstvene zaštite žena).  
Upravno vijede jednoglasno je donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Ozalj 
za zapošljavanje dvije (2) medicinske sestre na određeno vrijeme. 
 
Točka 7. 
Rješavanje Zahtjeva za zaštitu prava radnika. 
Rasprava po ovoj točci dnevnog reda prekinuta je bez donošenja Odluke. 
Naknadno, dana 25. veljače 2016. godine zaprimljena je e-mail poruka predsjednika Upravnog vijeda 
Ivana Čupora, mag. oecol. o održanoj telefonskoj sjednici  vezano uz 2. Sjednicu Upravnog vijeda  i 
točku 7. Sukladno tome, nije donesena Odluka o  prihvadanju/odbijanju zahtjeva za zaštitu radnika. 
E-mail poruka – zapisnik s telefonske sjednice u privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 8. 
Očitovanje na dopis sindikalnog povjerenika upućen predsjedniku U.V Doma Zdravlja Ozalj.  
  
Točka 9. 
U nastavku sjednice ravnateljica je izvijestila o događanjima od prethodne sjednice: 
-  Karlovačka Županija donijela je Odluku o visini  sredstava za sufinanciranje redovnog poslovanja   
-  Ponovo je upuden poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme i radova iz sredstava  EU. Dom  
    Zdravlja  se ved  prošle godijne prijavio na natječaj, a vjerojatno de se još za dentalnu medicine  
    tražiti  Ortopan. 
 -  Ravnateljica je izvijestila da de  u narednom periodu donijeti Odluku o bagatelnoj nabavi motornog  
    Benzina odnosno tekudih naftnih goriva.  
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:40  sati. 
 
 
  

                                                Predsjednik Upravnog vijeća 
                                          Ivan Čupor, mag. oecol. 


