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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/8 -2017 
Ozalj, 28.08.2017 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 8. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj 

u 2017. godini održane 28.08.2017. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 19,00  sati. 
Na početku sjednice Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici 
prisustvuju članovi Upravnog vijeda: 
predsjednika Upravnog vijeda  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeda: 
Tomislav Zoretid, dipl. oec. 
Mirica Bede, dr. med. dent. 
Tibor Kuzman 
Sjednici  ne prisustvuje članica Upravnog vijeda Petra Bakin, dipl. oec.,  
Sjednici ne prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. med. vet koja se ispričala zbog osobnih razloga. Na 
sjednici je prisutna voditeljica računovodstva Marina Golubid. Predsjednik Upravnog vijeda Doma 
zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag. oecol. otvara 08. sjednicu Upravnog vijeda u 2017. godini.  
Za  sjednicu je predložen  sljededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Upravnog vijeda održane 27.lipnja  2017. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 07. Telefonske sjednice Upravnog vijeda  u 2017. god. održane 27. srpnja 

2017. godine 
3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  srpanj 2017. godine 
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješda o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih 

šest mjeseci (polugodišnjeg) 2017. godine 
5. Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2017. godine 
6. Izvješde ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2017. godine 
7. Različito 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Upravnog vijeća održane 27. lipnja  2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 6. sjednice  Upravnog 
vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  27. lipnja  2017. godine. 
 
Točka 2.  
Usvajanje Zapisnika sa 07. Telefonske sjednice Upravnog vijeća  u 2017. god. održane 27. srpnja 2017. 
godine. 
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Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 7. telefonske sjednice  
Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj održane  27. lipnja  2017. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  srpanj 2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  
svibanj   2017. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih šest 
mjeseci (polugodišnjeg) 2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Izvješde o financijskom  poslovanju 
za   razdoblje siječanj – lipanj  2017. godine.  
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj  2016/2017 godine prilažu se uz 
Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 5. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su usvojili Odluku o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi 
kvartal 2017. godine.  
 
Točaka 6. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2017. godine. 
Članovi Upravnog vijeda  jednoglasno su usvojili Izvješde ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2017. 
godine.  
 
 
Točka 7. 
Različito 
Umjesto ravnateljice  Nade Dikovid,  dr. med. vet., voditelj računovodstva Marina Golubid  informirala je 
članove Upravnog vijeda o ostalim aktivnostima u radu doma zdravlja prema zabilješkama ravnateljice: 

- Na prethodnoj sjednici Upravnog vijeda donijeta je Odluka za  raspisivanje natječaja za 
specijalistički staž  iz obiteljske medicine i proveden je postupak izbora kandidata. U 
međuvremenu došla je obavijest Ministarstva zdravstva o raspisivanju Pozivana dostavu 
projektnih prijedloga (koji jer otvoren od 04.08.2017) za „Specijalističko usavršavanje doktora 
medicine“ koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa 
„Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Referentnog broja UP.02.2.1.02. 
Dom zdravlja Ozalj identificiran je kao unaprijed prihvatljivi prijavitelj bududi je pripremljena i 
dostavljena sva tražena dokumentacija. 

- Od Ministarstva zdravstva došla je i suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme  
medicinske sestre u timu sanitetskog prijevoza i premještanje Marine Radakovid na radno 
mjesto patronažne medicinske sestre nakon odlaska medicinske sestre Nade Kožar  u mirovinu.  

- Temeljem toga, raspisan je natječaj za primanje medicinske sestre u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i dana 28.08.2017 održan je informativni razgovor s kandidatkinjama.  

- U mjesecu rujnu biti de usvojen II rebalans proračuna Karlovačke Županije. Prijedlog rebalansa za 
Dom zdravlja Ozalj poslan je Upravnom odjelu za zdravstvo.  

- Karlovačka Županija osigurati de sredstva za obnovu voznog parka zdravstvenih ustanova kroz 
objedinjeni postupak nabave. Trebalo je prema KŽ uputiti dopis da li postoji potreba za vozilima. 
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- Projekat KaŽu zdravlje je u tijeku, ali još nije realiziran, osim što su Domu zdravlja doznačena 
sredstva za rashode iz prethodnih godina koja su priznata u okviru ovog projekta u iznosu 47.547 
kn. 

- Održana je redovna sjednica Stručnog vijeda Doma zdravlja Ozalj. 
- Očekuje se donacija od firme Fokus Medical u iznosu 4.500,00 kn  u svrhu stručnog 

usavršavanja. 
 
 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeda zaključio je sjednicu  u 19,10 sati. 
 
 
                                        Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                          Ivan Čupor, mag. oecol. 

 

 
 
 
 
 
 

 


