
 
 
 
 

DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/5 -2017 
Ozalj, 30.05.2017 
                                    
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
                       sa 5. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća   

Doma zdravlja Ozlju 2017. godini održane 30. svibnja 2017 godine 
 
Dana 30. svibnja 2017. godine u 10:00 sati predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, 

mag. oecol. na prijedlog ravnateljice Nade Dikovid, dr. med. vet. sazvao je telefonsku 
Sjednicu Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj sa slijededim 
 
 DNEVNIM REDOM : 
 

1. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec travanj 2017. godine 
2. Donošenje Odluke o Imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata 

iz obiteljske medicine u Doma zdravlja Ozalj 

3. Različito  

 
Ad. 1. U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donošenje Odluke po 1. točki dnevnog reda s 
Predsjednikom Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj Ivanom Čupor, mag. oecol. Za održavanje telefonske 
sjednice kontaktirani su i ostali članovi Upravnog vijeda: Tomislav Zoretid, dipl. oec., Petra Bakin, dipl. 
oec., Mirica Bede, dr. med. dent. i Tibor Kuzman.  
 
Prije održavanja telefonske sjednice ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. obrazložila je razlog 
održavanja telefonske sjednice i donošenja Odluke o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma 
zdravlja Ozalj za mjesec travanj 2017. godine (mailom poslana dokumentacija).  
Predsjednik UV DZ Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. je izvjestio ravnateljicu da su se svi članovi UV DZ 
Ozalj izjasnili za donošenje Odluke o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za 
mjesec travanj 2017. godine. 
 
Odluka o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec travanj 2017. godine 
nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Ad. 2. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o Imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za 

izbor specijalizanata iz obiteljske medicine u Doma zdravlja Ozalj, stavljena je na dnevni red iz razloga što 

je Ministarstvo zdravstva 5. svibnja 2017 godine poslalo obavijest o raspisivanju natječaja za 

specijalističko usavršavanje doktora medicine financirano iz sredstava EU fondova u sklopu Operativnog 



programa učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. “Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ do 

15. svibnja 2017. godine.  

Sukladno navedenom Dom zdravlja Ozalj je morao objaviti natječaj za specijalističko usavršavanje 

doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke 

radiologije i hitne medicine temeljem odobrenog, a nerealiziranog Plana specijalizacija za 2016. godinu 

kao i odobrenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, što je i učinjeno te povratno izvijestiti Ministarstvo 

zdravstva o datumu objave natječaja. 

Nakon objave natječaja da bi se izvršio izbor specijalizanta, Upravno vijede zdravstvene ustanove mora 
imenovati Povjerenstvo koje ima 5 (pet) članova. Upravo zbog toga je Upravno vijede moralo imenovati 
Povjerenstvo za izbor specijalizanta kako bi se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata 

izvršio izbor pristupnika („NN“ broj: 83/15). 
 

Predsjednik UV DZ Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. izvijestio je ravnateljicu da su se svi članovi UV DZ 

Ozalj izjasnili za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za 

izbor specijalizanata iz obiteljske medicine u Doma zdravlja Ozalj. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz obiteljske 

medicine u Doma zdravlja Ozalj nalazi se u privitku Zapisnika i njegovo je sastavni dio. 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda DZ Ozalj zaključio je sjednicu u 10.20. sati. 

 
 
 
 
 
 
                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                             Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 


