
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 37/9-2016. 
Ozalj, 21.09.2016. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 09. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2016. godini održane  21.09.2016. 
 
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 svi članovi Upravnog vijeća: 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor,  mag.oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Mirica Bede dr.med.dent. 
Petra Bakin, dipl. oec.  
Tibor Kuzman 
Tomislav Zoretić, dipl.oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr.med. et.  i  voditelj računovodstva  Marina Golubić. 
Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag.oecol. otvara 09. sjednicu 
Upravnog vijeća u 2016. godinite za  sjednicu  predlaže  sljedeći  
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Upravnog vijeća održane  14. srpnja 2016. godine 
2. Usvajanje Zapisnika sa 08. telefonske  sjednice Upravnog vijeća održane  30. kolovoza 

2016. godine 
3. Analiza financijskog  poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec  kolovoz  2016. godine 
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana decentraliziranih sredstava za 2017. godinu 
5. Zahtjev  dr.Mirice Bede za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života 
6. Tekuća problematika 

 
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. 
 
Točka 1.  
Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Upravnog vijeća održane 14. srpnja 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 7. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 14. srpnja 2016. godine. 
 
 
Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 08. sjednice Upravnog vijeća održane 30. kolovoza 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane 30. kolovoza 2016. godine. 
Točka 3.  



Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2016. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju Analize financijskog poslovanja 
Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2016. godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Odluke o usvajanju Plana decentraliziranih sredstava za 2017. godinu. 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Plana prioriteta 
decentraliziranih sredstava za2017.  godinu  za Dom zdravlja Ozalj. 
 
Točka 5. 
Zahtjev  dr. med. dent. Mirice Bede za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina 
života.Članovi Upravnog  vijeća jednoglasno su sa 4 glasa „ZA“ donijeli Odluku na prijedlog Stručnog 
vijeća Doma zdravlja Ozalj o odobrenju produljenja radnog odnosa Mirici Bede, dr. med. dent.  
 
Točka 6. 
Tekuća problematika 
U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila o ostalim događanjima u poslovanju  Doma Zdravlja u 
proteklom periodu: 

- Održana sjednica Stručnog vijeća  21. rujna 2016. gdje je razmatran zahtjev za produljenje 
rada dr. M. Bede i druga problematika. 

- Suglasnost Hrvatske liječničke komore na Odluku Upravnog  vijeća o proširenju djelatnosti. 
- Suglasnost  na upućeni zahtjev za zapošljavanje za stručno usavršavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije (fizioterapeutski 
tehničar/tehničarka) 

- Raspisan je natječaj za upražnjeno radno mjesto administrativnog referenta za što postoji 
suglasnost Ministarstva zdravlja. 

- Obilježen je Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba 29.09.2016., ispred  Konzuma, 
u Ozlju i to suradnjom djelatnika Doma Zdravlja, Centra za ružanje usluga u zajednici Ozalj –
Jaškovo, Crvenog križa i Grada Ozlja.  

- Započet projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena 
i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebepružatelja usluga zdravstvene zaštite na 
primarnoj razini"koji će se provoditi kroz tri naredne  godine. Planom za 2017. godinu  
predviđene su nabave opreme i radova preko ovog projekta. 

- 01.09.2016. inspekcija Ministarstva rada  
- Ravnateljica je informirala o aktualnoj  problematici u svezi izmjene Pravilnika o 

specijalističkom usavršavanju doktora medicine  
 
Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 18:50 sati. 

 

      Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                        Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 
 


