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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/2 - 2017 
Ozalj, 14.04.2017 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 4. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2017. godini održane 12.04.2017 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18,00  sati. 
Na početku sjednice Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici 
prisustvuju svi članovi Upravnog vijeda. Prisutni su: 
predsjednika Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeda: 
Tomislav Zoretid, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Tibor Kuzman 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. i voditelj računovodstva Marina Golubid. 
Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara  04. sjednicu Upravnog 
vijeda u 2017. godini. Za  sjednicu je predložen  slijededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeda održane 15.veljače  2017. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 03. Telefonske sjednice Upravnog vijeda  u 2017. god. održane 22. ožujka 

2017. godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak 2017. godine 
4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog poslovanja Doma Zdravlja Ozalj za prvi kvartal 2017. 

godine 
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 
6. Izmjene i dopune Financijskog plana DZ Ozalj -  I Rebalans  Financijskog plana 
7. Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za I kvartal 2017. godine 
8. Izvješde ravnatelja o pripravnosti  za I kvartal 2017. godine 
9. Donošenje Odluke o dopuni Cjenika usluga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti 
10. Donošenje Odluke o Kriterijima raspodjele troškova u domu Zdravlja Ozalj 
11. Različito 

- Rješavanje Zamolbe suvlasnika stambeno-poslovne zgrade Žakanje 59  

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Upravnog vijeća održane 15. veljače  2017. godine. 
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Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 2. sjednice  Upravnog 
vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  15. veljače  2017. godine. 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 03. Telefonske sjednice Upravnog vijeća  u 2017. god. održane 22. ožujka 2017. 
godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 3. telefonske sjednice  
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  22. ožujka  2017. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak 2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  
ožujak   2017. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog poslovanja Doma Zdravlja Ozalj za prvi kvartal 2017. 
godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izvješda o poslovanju za razdoblje 
siječanj – ožujak  2017. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za mjesec ožujak i za razdoblje siječanj-ožujak  2016/2017 
godine prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu. 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su donijeli Odluku o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Ozalj za 
2016. godinu.  
Odluka je u privitku  Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Točka 6.  
Izmjene i dopune Financijskog plana DZ Ozalj -  I Rebalans  Financijskog plana. 
Upravno vijede jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana  Doma 
zdravlja Ozalj  za 2017. godinu. 
 
Točka 7.  
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za I kvartal 2017. godine. 
Upravno vijede DZ Ozalj donijelo je jednoglasnu  Odluku o usvajanju izviješda ravnateljice  o radu  i 
poslovanju Doma zdravlja Ozalj za I kvartal 2017. godine. 
Izvješde ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za I kvartal 2017. godine je u privitku 
Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 8.  
Izvješće ravnatelja o pripravnosti  za I kvartal 2017. godine. 
Članovi  Upravnog   vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješda ravnateljice o pripravnosti 
za prvi kvartal 2017. godine. 
Izvješde  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
Točka 9.  



3 

 

Donošenje Odluke o dopuni Cjenika usluga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti. 
Članovi  Upravnog   vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o dopuni Cjenika zdravstvenih usluga u 
dentalnoj  zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Ozalj. 
Dopuna cjenika nalazi se u privitku zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 10.  
Donošenje Odluke o Kriterijima raspodjele troškova u domu Zdravlja Ozalj. 
Članovi  Upravnog   vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o izmjeni  Kriterija  raspodjele troškova u 
Domu Zdravlja Ozalj.  
Tablica – Kriteriji raspodjele troškova za Dom zdravlja Ozalj u privitku je zapisnika. 
 
Točka 11.  
Različito 
- Rješavanje Zamolbe suvlasnika stambeno-poslovne zgrade Žakanje 59 
Članovi  Upravnog   vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku kojom se ne prihvada zamolba stanara 
stambeno poslove zgrade u Žakanju 59 za ustupanje prostorija Doma zdravlja Ozalj na korištenje. 
 
Ravnateljica Nada Dikovid informirala je članove Upravnog vijeda o ostalim aktivnostima u radu Doma 
zdravlja: 
- Dobivena je suglasnost za prijem prvostupnika fizioterapije za  stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa. U međuvremenu osposobljavane  je završio prvostupnik  fizioterapije Dino Šekerovid  i 
položio stručni ispit.  
- Planira se raspisivanje natječaja za  specijalistički staž  iz obiteljske medicine. 
- Proveden je postupak javne nabave za lož-ulje , benzin i diesel gorivo. Javio se samo jedan pravovaljani 
ponuditelj  - Petrol d.o.o s kojim de se sklopiti ugovor.  
- Na prijedlog ravnateljice i Stručnog vijeda bio je  upuden amandman za sjednicu vijeda Grada Ozlja 
kojim se predložilo da dr. Mirica Bede dobije priznanje grada Ozlja. Amandman nije usvojen na vijedu, uz 
obrazloženje da de se uputiti u redovnu proceduru za 2018. godinu. 
- Vatrogasna zajednica Grada Ozlja dala je priznanje  Domu zdravlja za donirano vozilo. 
 
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:30 sati, uz 
napomenu dade  se slijededa redovna sjednica  vjerojatno održati poslije 15. svibnja  nakon izrade 
financijskog izvješda za mjesec travanj 2017. godine 
 
     
 
                                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                             Ivan Čupor, mag. oecol 


