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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/10-2018. 
Ozalj, 27.09.2018 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2018. godini održane  27.09.2018. 
 

Sjednica je održana u prostorijama Ravnateljstva Doma zdravlja Ozalj s početkom u 18:00  sati. 
Na početku sjednice Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. konstatira da sjednici prisustvuju 
članovi Upravnog vijeća: 
predsjednik Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj  Ivan Čupor, mag. oecol. 
članovi Upravnog vijeća: 
Tomislav Zoretić, dipl. oec. 
Tibor Kuzman 
 Martin Narančić, dr. med. dent.   
 Petra Bakin, dipl. oec. 
Sjednici prisustvuje i ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. i voditeljica računovodstva Marina Golubić. 
Predsjednik  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor,  mag. oecol. otvara 10. sjednicu Upravnog 
vijeća u 2018. godini.  
Za  sjednicu je predložen  slijedeći  
 

Dnevni red: 
1. Usvajanje Zapisnika sa 8. Sjednice Upravnog vijeća održane 18. srpnja 2018. godine 

2. Usvajanje Zapisnika sa 9. telefonske sjednice Upravnog vijeća održane 21. kolovoza  2018. godine 

3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2018. godine 

4. Različito  

 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 8. Sjednice Upravnog vijeća održane 18. srpnja 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice  Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  18. srpnja 2018. godine. 
 
Točka 2.  
Usvajanje Zapisnika sa 9. telefonske sjednice Upravnog vijeća održane 21. kolovoza  2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 9. sjednice  Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  21. kolovoza 2018. godine. 
 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2018. godine 
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Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  
kolovoz  2018. godine. 
 
Točka 4. 
Različito  

U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. izvijestila je o aktivnostima u poslovanju  

Doma zdravlja od prošle sjednice: 

- informacija o završetku infrastrukturnih radova po projektu KaŽu zdravlje  u Ambulanti Žakanje i Domu 
zdravlja Ozalj. Upućen prigovor – primjedbe  na nedostatke u izvedbi radova. Nedostataka je bilo dosta u 
izvedbi radova osobito u Ambulanti Žakanje.  Primjedbe su upućene izvođaču radova gosp. Kirasiću i 
prema nadzoru, a o svemu je obaviješten i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo u Karlovačkoj Županiji. 
Nakon prigovora izvođač je otklonio neke nedostatke, a neki nedostaci još uvijek nisu otklonjeni. 
- izvješće o izvršenom nadzoru radova o strane SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 
projekata iz EU, dana 25.09.2018. u svim prostorima u Domu zdravlja Ozalj gdje su radovi  izvršeni.  
- U okviru istog projekta KaŽu zdravlje proveden je postupak nabave medicinske opreme  
- Održana je sjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  11.09.2018. gdje se raspravljalo o zahtjevu mr. 
Maryne Kharchenko dr med. za priznavanje statusa specijaliste iz uže specijalizacije fetalne medicine.   
- dostavljen prijedlog  Financijskog Plana za 2019.  s projekcijama za 2020-21. godinu, te  prijedlog IV-tog 
rebalansa za 2018. godinu.  Nakon Županijske skupštine Planovi će se dati na usvajanje Upravnom vijeću 
doma zdravlja. U okviru IV rebalansa za 2018. godinu izvršena je i već spomenuta izmjena Plana DEC – 
Popis prioriteta za 2018. godinu. 
- kašnjenje isplate sredstava od koncesija i sredstava po projektu specijalističkog usavršavanja - Nakon 
svega, Karlovačka županija izvijestila je Dom zdravlja Ozalj i sve liječnike s ovog područja o raskidu Ugovora 
o koncesiji za obavljanje poslova kućne njege  s Kućnom njegom Sanje Došen.  Kućnu njegu na našem 
terenu obavljat će Ustanova za kućnu njegu Karlovačke Županije. 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi ni pitanja na izlaganje ravnateljice pa je predsjednik Upravnog 
vijeća zaključio sjednicu  u 18:50 sati.  

           

 

                                                                                                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                           Ivan Čupor, mag. oecol. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


