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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/6 -2017. 
Ozalj, 27.06. 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 6. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2017. godini održane 27.06.2017. 
 
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: predsjednik 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  06. sjednicu Upravnog 
vijeda u 2017. godini. Za  sjednicu je predložen  sljededi  

     Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika sa 04. sjednice Upravnog vijeda održane 12.travnja  2017. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 05. Telefonske sjednice Upravnog vijeda  u 2017. god. održane 30. svibnja 

2017. godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  svibanj 2017. godine 
4. Različito 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 04. sjednice Upravnog vijeda održane 12. travnja  2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice  Upravnog 
vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  12. travnja  2017. godine. 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 05. Telefonske sjednice Upravnog vijeda  u 2017. god. održane 30. svibnja 2017. 
godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 5. telefonske sjednice  
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  30. svibnja 2017. godine. 
 
Točka 3.  
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  svibanj 2017. godine. 
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Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  
svibanj   2017. godine. 
 
Točka 4. 
Različito 
Ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet. informirala je članove Upravnog vijeda o ostalim aktivnostima u 
radu doma zdravlja: 
- Zbog promjene odredbi novog Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj: 120/16) donijeti de se nova Odluku o 
provedbi postupka jednostavne  nabave  roba, radova i usluga Doma zdravlja Ozalj koja de se objaviti na 
web stranici Doma zdravlja Ozalj. 
-  Na prethodnoj sjednici Upravnog vijeda donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za    
    specijalistički staž  iz obiteljske medicine.  
 U međuvremenu proveden je postupak izbora kandidata.  Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za 
izbor specijalizanta iz obiteljske medicine izvršilo je izbor kandidata.  Prijavila se jedna kandidatkinja koja 
zadovoljava sve tražene uvjete natječaja i ima pet godina radnog iskustva.  Radi se o dr. Katarini Črne 
koja sada radi u ZHMKŽ, ispostava Ogulin. 
Ravnateljica je informirala članove Upravnog vijeda da je zaprimila zahtjev patronažne medicinske sestre 
Nade Kožar za odlazak u mirovinu. 
 
Na kraju je ravnateljica predložila da se zbog godišnjih odmora u mjesecu srpnju održi telefonska 
sjednica, a u kolovozu de se naknadno dogovoriti termin održavanja redovne sjednice. 

 
 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19:10 sati. 

 

 

 

                                            Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                 Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 

 

 

 


