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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/6-2016. 
Ozalj, 16.06.2016. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa 06. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 
u 2016. godini održane  16.06.2016. 

 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici 
prisustvuju četiri člana Upravnog vijeća:  
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag. oecol., te članovi Upravnog 
vijeća: 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Petra Bakin,  dipl. oec.  
Tibor Kuzman 
Sjednici ne prisustvuje gosp. Tomislav Zoretić, dipl. oec. koji se unaprijed ispričao zbog nedolaska. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  i  voditelj računovodstva  Marina 
Golubić. 
PredsjednikUpravnog vijeća Doma zdravlja OzaljIvan Čupor, mag. oecol. otvara 06. Sjednicu 
Upravnog vijeća u 2016. godinite za  sjednicupredlaže sljedeći  
 
        Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika sa 04. Sjednice Upravnog vijeća održane  25.travnja2016. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 05. telefonske  Sjednice Upravnog vijeća održane  25.svibnja  

2016. godine 
3. Analiza financijskog  poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  svibanj 2016. godine 
4. Donošenje Odluke o rashodu sanitetskog vozila marke Fiat Ducato (2003.god.) 
5. Donošenje Odluke o donaciji sanitetskog vozila marke Fiat Ducato (2003. god.) 
6. Donošenje Odluke o Planu specijalizacija za 2017. godinu 
7. Izmjena Kriterija o raspodjeli troškova za čišćenje samostalnog i zajedničkog prostora 
8. Različito 

 
Prijedlog Dnevnog reda dostavljen je članovima Upravnog vijeća.  Predsjednik Upravnog vijeća Ivan 
Čupor, mag. oecol.  pita da li ima izmjena  ili dopuna  dnevnog reda. Kako nije bilo prijedloga za 
dopunu ili izmjenu Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća složili su se s prijedlogom   Dnevnog reda  
pa je ovakav Dnevni red jednoglasno usvojen. 
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Točka 1.       
Usvajanje Zapisnika sa 04. Sjednice Upravnog vijeća održane  25. travnja 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 25. travnja 2016. godine. 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 05. telefonske  Sjednice Upravnog vijeća održane  25. svibnja  2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 5. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 25. svibnja 2016. godine. 
Točka 3.  
Analiza financijskog  poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize poslovanja za mjesec  
svibanj 2016. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o rashodu sanitetskog vozila marke Fiat Ducato (2003. god.). 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o rashodovanju sanitetskog vozila marke Fiat 
Ducato, knjigovodstvene vrijednosti jednake nuli (0,00 kn). 
Odluka se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o donaciji sanitetskog vozila marke Fiat Ducato (2003. god.). 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o donaciji sanitetskog vozila marke Fiat 
Ducato, Vatrogasnoj zajednici Grada Ozlja. 
Odluka se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Donošenje Odluke o Planu specijalizacija za 2017. godinu. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o Planu specijalizacija za 2017. godijer se 
trošak specijalizacije financira iz sredstava EU fondova  temeljem Operativnog programa “Učinkoviti 
ljudski potencijali  20144.-2020.”  
Odluka se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Izmjena Kriterija o raspodjeli troškova za čišćenje samostalnog i zajedničkog prostora u Domu 
zdravlja Ozalj i Ambulanti Žakanje. 
Radi se o izmjeni elemenata troška pod rednim brojem 12. i13. Važečih kriterija  koji se odnose na  
sudjelovanje koncesionara  i  Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u troškovima čišćenja 
samostalnog i zajedničkog prostora. Do sada je taj iznos iznosio 300,00 kn mjesečno za svakog 
pojedinog koncesionara i ZHMKŽ. Predlaže se da mjesečni iznos za koncesionare iznosi 500,00 kn, a 
za Zavod 1.000,00 kn budući prostor koriste 24 sata dnevno i vikende. 
Iznos troškova čišćenja ostao je isti za koncesionare u Ambulanti Žakanje:  za ordinaciju 
opće/obiteljske medicine - dr. med. Željka Maršića, spec. opće medicine i ordinaciju dentalne 
medicine - dr. med. dent. Višnjica Gašpić Pakšec. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izmjena Kriterija o raspodjeli 
troškova za čišćenje samostalnog i zajedničkog prostora u Domu zdravlja Ozalj i Ambulanti Žakanje. 
Tablica: Kriteriji raspodjele troškova za čišćenje samostalnog i zajedničkog prostora” u privitku je 
Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
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Točka 8. 
Različito 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila o ostalim događanjima u poslovanju  Doma Zdravlja u 
proteklom periodu: 

- Nakon izvršene dorade preuzeto je novo vozilo za sanitetski prijevoz. Vozilo je zadržalo iste 
registarske tablice  kako se ne bi morale mijenjati kartice za točenje goriva i drugi prateći 
dokumenti koji  se vode za pojedina vozila. 

- Suglasnost Karlovačke Županije na Odluku Upravnog  vijeća o proširenju djelatnosti Doma 
zdravlja Ozalj na radiološku djelatnost i djelatnost oftalmologije.  

- Rebalans Plana DEC sredstava gdje se traži prenamjenaOdobrenih sredstava jer je izvjesno da 
planirane nabave iz EU sredstava neće biti provedene pa tako ni planiranih 15%  vlastitih 
sredstava  iz DEC-a.   

- Od prethodne sjednice Upravnog vijeća održane su dvije sjednice Stručnog vijeća  (4. i 5. 
Sjednica) na kojima su razmatrani već spomenuti Plan specijalizacija i Kriteriji za raspodjelu 
troškova koncesionarima I zakupcima i druga tekuća problematika..  
 

 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 18:40 sati. 
 
 
 
 
 
                                           Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                  Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


