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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/7-  -2016 
Ozalj, 14.07.2016 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 07. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2016. godini održane 14.07.2016. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi 
Upravnog vijeća: 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Tibor Kuzman 
Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet.  i računopolagatelj Marina Golubić. 

Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 07. sjednicu 
Upravnog vijeća u 2016. godini. Za  sjednicu je predložen  sljedeći  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Upravnog vijeća održane 16. lipnja 2016. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2016. godine 
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu 
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za II. kvartal 

2016. godine  
5. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2016. godine 
6. Dopuna Cjenika usluga Doma Zdravlja Ozalj – usluge u fizikalnoj terapiji 
7. Tekuća problematika 

Prije početka sjednice, na traženje ravnateljice Nade Diković, dr.med. vet.  predsjednik Upravnog 
vijeća Ivan Čupor, mag.oecol. predlaže izmjenu   Dnevnog reda – u smislu da točka  7.  
predloženog dnevnog reda „Tekuća problematika“ postaje točka 8.; a pod točkom 7. dodaje se 
kao dopuna   dnevnog reda: 

8. „Donošenje Odluke o zapošljavanju administrativnog referenta  na  neodređeno vrijeme”.Ovakav 
prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno usvojen. 
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Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Upravnog vijeća održane 16. lipnja 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 6. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 16. lipnja 2016. godine. 
Točka 2. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize poslovanja za mjesec  
lipanj 2016. godine. 
 
Točka 3. 
Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješća o poslovanju Doma 
zdravlja Ozalj za razdoblje siječanj – lipanj  2016. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj  2015/2016 godineprilažu se 
uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća ravnatelja o radu i poslovanju DZ Ozalj za II. kvartal 2016. 
godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješćaravnatelja o radu i 
poslovanju DZ Ozalj za II. kvartal 2016. godine. 
Izvješće se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješćaravnatelja o pripravnosti 
za II. kvartal 2016. godine. 
Izvješće o pripravnosti se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. 
Dopuna Cjenika usluga Doma Zdravlja Ozalj – usluge u fizikalnoj terapiji. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju dopune cjenika usluga Doma 
Zdravlja Ozalj – usluge u fizikalnoj terapijiprema  danomPrijedlogu. 
Prijedlog dopune cjenika usluga Doma Zdravlja Ozalj – usluge u fizikalnoj terapijise nalazi u Zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
Donošenje Odluke o zapošljavanju administrativnog referenta  na  neodređeno vrijeme. 
Ova točka uvrštena kao dopuna dnevnog reda budući je trenutno na snazi propis po kojem je  
moguće zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja (do 
sada je bila na snazi zabrana zapošljavanja).  Nakon odlaska u mirovinu Marice Kruhović u mjesecu 
srpnju 2015. godine ostalo je upražnjeno radno mjesto administrativnog referenta.  Poslove trenutno 
preko agencije za posredovanje u zapošljavanju  obavlja Antonio Nemanić koji je u Domu Zdravlja  
prethodno radio kao vježbenik. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku ozapošljavanju administrativnog referenta  
na  neodređeno vrijeme. 
Odluka se nalazi u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio.  
 
Točka 8. 
Tekuća problematika 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila o ostalim događanjima u poslovanju  Doma Zdravlja u 
proteklom periodu: 
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- 13.07.2016. održana Sjednica Stručnog vijeća Doma Zdravlja Ozalj na kojoj je razmatran 
prijedlog dopune Cjenika  zdravstvenih usluga Doma Zdravlja Ozalj u djelatnosti fizikalne 
medicine 

- Informacije o bolovanjima i preraspodjeli radnih mjesta u Domu zdravlja Ozalj 
- Odgovor na tužbu za povrat sredstava na ime preplaćenih plaća radniku zbog primjene većeg 

koeficijenta za obračun plaće. Sud je presudio u korist radnika. 
 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 19:30 sati. 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                        Ivan Čupor, mag. oecol. 
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