
1 

 

       
 

DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 6/4-2015 
Ozalj, 27.04. 2015. 
                                           

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 04. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj 

u 2015. godini održane  27.04.2015. 
 
Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
 
Predsjednik Upravnog vijeda Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju svi članovi 
Upravnog vijeda: Predsjednik Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol., članovi 
Upravnog vijeda: Tomislav Zoretid, dipl. oec., Mirica Bede, dr. med. dent., Maryna Kharchenko, dr. 
med., Petra Bakin, dipl. oec. Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. i voditelj 
računovodstva Marina Golubid. 

Predsjednik  Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. otvara 04. sjednicu 
Upravnog vijeda u 2015. godini  te za  sjednicu je predlaže  slijededi  

     Dnevni red :  

1. Usvajanje Zapisnika sa 03. sjednice Upravnog vijeda održane 30. ožujka  2015. godine 
2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak  2015. godine 
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješda o financijskom poslovanju DZ Ozalj za prvi kvartal 

2015. godine  
4. Izvješde ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvi kvartal 2015. godine 
5. Izvješde ravnatelja o pripravnosti za prvi kvartal 2015. godine 
6. Zamolba za produljenje radnog odnosa 
7. Tekuda problematika  

Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i jednoglasno usvojen. 

Točka 1. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 03. sjednice Upravnog vijeda Doma zdravlja Ozalj 
održane  30. ožujka  2015. godine. 
 
Točka 2. i 3.  
 
Donošenje Odluke o  
   1. Usvajanju Izvješda o poslovanju za mjesec ožujak  2015. godine. 
   2. Usvajanje Izvješda o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak  2015. godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za mjesec ožujak i za razdoblje siječanj-ožujak  2014/2015 
godine prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. 
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Donošenje Odluke o usvajanju Izvješda ravnateljice o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvi 
kvartal 2015. godine. 
Izvješde je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavniu dio.  

Točka 5. 

Donošenje Odluke o Usvajanju Izvješda ravnateljice o pripravnosti za prvi kvartal 2015. godine. 
Izvješde  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o Odobrenju produljenja radnog odnosa Marici  Kruhovid zaključno s danom 13. 
srpnja 2015. godine. Zahtjev je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio.  

Točka 7. 
 

- Izvješde ravnateljice Nada Dikovid, dr. vet. med. o prestanku rada „Tima bez nositelja“ u 
djelatnosti dentalne medicine sa 1. svibnjem 2015. godine 

- održana  sjednica  Stručnog  vijeda Doma zdravlja  Ozalj  dana 24. travnja 2015. godine 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu bagatelne vrijednosti motornog 

benzina u 2015. godini. Na natječaj pristigle dvije valjanje ponude, od kojih je odabrana  
ekonomski najpovoljnija i to od ponuditelja „Petrol“ d.o.o. s kojim slijedi potpisivanje 
Ugovora 

- Izvješde ravnateljjice o prijedlogu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju 

- ravnateljica Nada Dikovid, dr. vet. med. informirala je članove Upravnog vijeda o imenovanju 
Projektnog tima za palijativnu skrb na nivou Karlovačke Županije koji je izradio prijedlog  
Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji   

 

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

 

                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

                                              Ivan Čupor, mag. oecol. 

 


