
 
 
 
 

DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/7 -2017 
Ozalj, 27.07.2017 
                                    
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
                       sa 7. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća   

Doma zdravlja Ozlju 2017. godini održane 27. srpnja 2017 godine 
 
Dana 27. srpnja 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 lipanj 2017. godine 
2. Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u 

Jedinici za sanitetski prijevoz Doma zdravlja Ozalj 

 
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 lipanj 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 srpanj 2017. godine. 
 
Odluka o prihvadanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2017. 
godine nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
2. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara na 
neodređeno vrijeme u Jedinici za sanitetski prijevoz Doma zdravlja Ozalj stavljena je na dnevni red 
iz razloga što je Ministarstvo zdravstva 1. kolovoza 2016. godine donijelo naputak, a vezano 
uz  Odluku Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u 
javnim službama  („Narodne novine“, broj 70/2016). Što znači da je potrebno ishoditi suglasnost 
Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika. Sukladno točki II. Odluke, iznimno je mogude 
zapošljavanje u javnim službama ako se redovito obavljanje poslova ne može osigurati 
preraspodjelom između postojedih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva, i to ako se radi 
o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, 
znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja, u slučajevima u kojima se ne može osigurati 



redovito obavljanje osnovnih djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti 
vanjskim pružateljima usluga.  
 
Kako je zapošljavanje mogude samo u prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, Upravno vijede 
Doma zdravlja Ozalj donosi Odluku o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara na neodređeno 
vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta u jedinici za sanitetski prijevoz Doma zdravlja Ozalj. 
Odlaskom radnice iz patronažne zdravstvene zaštite Nade Kožar u mirovinu, te preraspodjelom 
poslova medicinske sestre iz  jedinice za sanitetski prijevoz u patronažnu zdravstvenu zaštitu Marine 
Radakovid ostaje upražnjeno radno mjesto medicinske sestre/tehničara u jedinici za sanitetski 
prijevoz Doma zdravlja Ozalj.   
 
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 zapošljavanju medicinske sestre/tehničara na neodređeno 
vrijeme u Jedinici za sanitetski prijevoz Doma zdravlja Ozalj.  
 
Odluka o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u Jedinici za sanitetski 
prijevoz Doma zdravlja Ozalj nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 10:20 sati. 

 
 
 
 
 
 
                                              Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                   Ivan Čupor, mag. oecol. 
 

 

 

 


