
 
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/4 -2016 
Ozalj, 25.04.2016 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 04. sjednice Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj 

u 2016. godini održane  25.04.2016. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 19:00  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. med. vet.  i  voditelj računovodstva  Marina 
Golubid. 
Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. Otvorio je 04. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2016. godini te predlažio sljededi  
 

        Dnevni red:  
1. Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeda održane  22.veljače  2016. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 03. Telefonske  sjednice Upravnog vijeda održane  24. ožujka 2016. 

godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču i ožujak 2016. godine 

       4.          Donošenje Odluke o usvajanju izvješda o financijskom poslovanju  Doma Zdravlja Ozalj za   
                     prvi kvartal 2016. godine 

5.       Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju za  prvi kvartal 2016. godine 
6.       Izvješde ravnatelja o pripravnosti za prvi kvartal 2016. godine 
7.       Izmjene i dopune Financijskog Plana DZ Ozalj – I rebalans Financijskog plana 
8.       Tekuda problematika 

 
 
Prijedlog dnevnog reda dostavljen je članovima Upravnog vijeda. 
Voditelj računovodstva Marina Golubid predložila je da se točka 7. Dnevnog reda dopuni i izmijeni na 
način da glasi:  “ Izmjene i dopune Financijskog Plana i Plana nabave DZ Ozalj – I rebalans 
Financijskog Palna i Plana nabave u 2016. godini “. 
Članovi Upravnog vijeda složili su se s prijedlogom  dopune I izmjene  dnevnog reda  pa je ovakav 
dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Točka 1.    
Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeda održane  22. veljače  2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 2. sjednice 
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane 22. veljače 2016. godine. 



 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 03. Telefonske  sjednice Upravnog vijeda održane  24. ožujka 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 3. sjednice 
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane 24. ožujka 2016. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec veljaču i ožujak 2016. godine.  
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli O dluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  
veljaču i  ožujak  2016. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju izvješda o financijskom poslovanju  Doma Zdravlja Ozalj za prvi kvartal 
2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izvješda o poslovanju za 
razdoblje siječanj – ožujak  2015. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za mjesec ožujak i za razdoblje siječanj - ožujak  
2015/2016 godine prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 5. 
Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju za  prvi kvartal 2016. godine. 
Upravno vijede donosi jednoglasnu Odluku o usvajanju izviješda ravnateljice  o radu  i poslovanju 
Doma zdravlja Ozalj za I kvartal 2016. godine.  
Izvješde ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za I kvartal 2016. godine u privitku je 
Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Izvješde ravnatelja o pripravnosti za prvi kvartal 2016. godine. 
članovi  Upravnog   vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješda ravnateljice o 
pripravnosti za prvi kvartal 2016. godine. 
Izvješde  je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Izmjene i dopune Financijskog Plana DZ Ozalj – I rebalans Financijskog plana. 
Upravno vijede jednoglasno je donijelo Odluku o 

1. Usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana  i  Plana nabave Doma zdravlja Ozalj  za 2016.  
godinu 

2. I rebalans Financijskog Plana  i Plana nabave za 2016. godinu u privitku su zapisnika i  njegov   
su sastavni dio 

 
Točka 8. 
Tekuda problematika 

- prometnu nezgoda sa sanitetskim vozilo reg. oznaka KA 395 BB,  rezultirala je vedom štetom 
na vozilu, procijenjene vrijednosti 32.000 kn. Šteta de u cijelosti biti nadoknađena jer je krivac 
drugi sudionik u nesredi, 

- zaprimljen podnesak od Ministarstva zdravlja koje je uputio G. G., vozač u sanitetskom 
prijevozu, a primjedbe se uglavnom  odnose na rad hitne službe 

- U postupku bagatelne nabave za motorni benzin, diesel gorivo kao najpovoljniji ponuditelj 
prošao je dosadašnji dobavljač Petrol d.o.o., a za predmet nabave: lož ulje – najpovoljnija  je 
ponuda firme Crodux d.o.o. S izabranim ponuditeljima sklopit de se ugovori o isporuci goriva. 



- Na temu  reforme primarne zdravstvene zaštite održan je niz sastanaka: 14.03.2016. u Udruzi 
poslodavaca u Zagrebu, 06.04.2016. u Karlovačkoj Županiji i ponovo 14.04.2016. na Savjetu 
za zdravlje Karlovačke Županije, a u međuvremenu također  08.04.2016. sastanak u 
Ministarstvu Zdravlja na istu  temu reforme PZZ-a. Jedna od tema koja je ved najavljena kroz 
medije je izdvajanje djelatnosti sanitetskog prijevoza iz domova Zdravlja čemu su se 
usprotivili svi ravnatelji domova Zdravlja. Takav stav – da sanitetski prijevoz ostane u 
domovina Zdravlja podržala je i Karlovačka Županija te je  očitovanje upudeno prema 
Ministarstvu  zdravlja 

- Koncesionarima je produžena koncesija do 31.12.2017. godine (do sada su ugovori  o 
koncesiji važili do 31.12.2016. godine). Sve Županije koje do sada u ugovorima u koncesiji 
nisu bile obvezale koncesionare na sudjelovanje u dežurstvu i pripravnosti sada su to bile 
obvezne ugraditi u ugovore.  Karlovačka Županija imala je i do sada uvedenu  tu obvezu u 
ugovorima u koncesiji ali se u praksi ne provodi. Jedino grad Karlovac i Ogulin imaju hitne 
Ambulante u bolnicama 

- 16.03.2016. održan je sastanak Stručnog vijeda Doma Zdravlja 
- Pri kraju je dorada vozila za sanitetski prijevoz koje je nabavljeno u prosincu 2015. godine. 

 
 
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 20:10  sati. 
 
 
 
 
 
 
                                               Predsjednik Upravnog vijeda       
                                                    Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 
 
 
 
 


