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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/11-2018 
Ozalj, 22.10.2018 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 11. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2018. godini održane  22.10.2018. 
 
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.   
Sjednici ne prisustvuje članica Upravnog vijeća  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 11. sjednicu Upravnog 
vijeća u 2018. godini.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna  2018. godine 

2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2018. godine 

3. Donošenje Odluke o usvajanju  Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih 

devet  mjeseci  2018. godine 

4. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj  za III  kvartal 2018. godine 

5. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za III kvartal 2018. godine 

6. Donošenje Odluke na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih 

mjesta u Domu zdravlja Ozalj 

7. Donošenje Odluke  o zapošljavanju za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 

fizioterapeutskog tehničara/tehničarke 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Mirjani Kosanović za produženje rada nakon navršenih 65 

godina života 

9. Različito  

Na  traženje ravnateljice Nade Diković dr med vet predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. 

oecol. predlaže dopunu dnevnog reda: 

„Donošenje Odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme doktora dentalne medicine. „ 
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Članovi upravnog vijeća složili su se s dopunom dnevnog reda, pa točka  “ Različito“ postaje 10. točka 

dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna  2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice  
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  27. rujna 2018. godine. 
 
 
Točka 2. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec rujan 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec  rujan  
2018. godine. 
 
 
Točka 3. 
Donošenje Odluke o usvajanju  Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih devet  

mjeseci  2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izvješća o poslovanju za  razdoblje 
siječanj – rujan 2018 godine. 
Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-rujan  2017/2018 godine prilažu se uz 
Zapisnik i njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 4. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj  za III  kvartal 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i poslovanju 
Doma zdravlja Ozalj za  treći kvartal 2018. godine. 
 
 
Točka 5. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti za III kvartal 2018. godine 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli ODLUKU o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i 

poslovanju Doma zdravlja Ozalj za III kvartal 2018. godine. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih 

mjesta u Domu zdravlja Ozalj 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Ozalj. 
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Točka 7. 
Donošenje Odluke  o zapošljavanju za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 

fizioterapeutskog tehničara/tehničarke 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja 
Ozalj za zapošljavanje  pripravnika na radnom mjestu fizioterapeutskog tehničara SSS –  jednog pripravnika 
u 2018 i  jednog pripravnika u 2019. godini. 
 

 
Točka 8. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Mirjani Kosanović za produženje rada nakon navršenih 65 

godina života 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti Mirjani Kosanović za 
produženje rada nakon navršenih 65 godina života. 
 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme doktora dentalne medicine 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zapošljavanju na određeno vrijeme doktora 
dentalne medicine. 
 
 
Točka 10. 
Različito 
U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. izvijestila je o aktivnostima u poslovanju  
Doma zdravlja od prošle sjednice: 
- izviješće o presudi Vrhovnog suda na žalbu Doma zdravlja Ozalj  u prekršajnom postupku da je žalba 
postala bespredmetna 
- Održana sjednica 10. Stručnog vijeća Doma zdravlja Ozalj  11.09.2018. gdje se raspravljalo o zahtjevu mr. 
Mirjane Kosanović za produženje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života i  o drugim temama.  
- Plaćen je  1. i 2. ZNS za povrat sredstava iz projekta EU za specijalističko usavršavanje doktorice obiteljske 
medicine od strane HZZ-a 
- dostavljen  prijedlog   V. rebalansa  Financijskog Plana za 2018. godinu  na zahtjev Karlovačke Županije 
iako još nije usvojen na Županijskoj skupštini ni IV. rebalans koji će Upravno vijeće usvojiti na narednoj 
sjednici, kao i Plan za 2019. s projekcijama za 2020-21. godinu. 
- predan Zahtjev za izdavanje  građevinske dozvole za rekonstrukciju središnjeg dijela zgrade u Ozlju 
29.10.2018. godine. 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi ni pitanja na izlaganje ravnateljice pa je  predsjednik 
Upravnog vijeća zaključio sjednicu  u 19:10 sati.  

                                                                                                Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                  Ivan Čupor, mag. oecol. 
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