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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 39/08-2018. 
Ozalj, 18.07.2018 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 08. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

u 2018. godini održane  18.07.2018. 
 
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 
Sjednici ne prisustvuju članovi Upravnog vijeća Martin Narančić, dr. med. dent. i 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  08. sjednicu Upravnog 
vijeća u 2018. godini.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Upravnog vijeća održane 24. svibnja  2018. godine 

2. Usvajanje Zapisnika sa 7. telefonske sjednice Upravnog vijeća održane 27. lipnja  2018. godine 

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

4. Donošenje Odluke o usvajanju  Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih 6 

mjeseci (polugodišnji) 2018. godine 

5. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj  za drugi kvartal 2018. godine 

6. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2018. godine 

7. Različito  

 

 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Upravnog vijeća održane 24. svibnja  2018. godine. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli ZAKLJUČAK o usvajanju Zapisnika sa 06. sjednice  Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  24. svibnja 2018. godine. 
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Točka 2. 

Usvajanje Zapisnika sa 7. telefonske sjednice Upravnog vijeća održane 27. lipnja  2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli ZAKLJUČAK o usvajanju Zapisnika sa 07. sjednice  Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Ozalj održane  27. lipnja 2018. godine. 

 

 

Točka 3. 

Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju analize  poslovanja za mjesec lipanj  
2018. godine. 
 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o usvajanju  Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Ozalj za prvih 6 mjeseci 

(polugodišnji) 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli ODLUKU o Usvajanju izvješća o financijskom poslovanju 

DZ Ozalj za  razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine. 

Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za mjesec  lipanj i za razdoblje siječanj - lipanj  2017/2018 

godine  prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 

 
 
Točka 5. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj  za drugi kvartal 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli ODLUKU o usvajanju izvješća ravnatelja o radu i 

poslovanju Doma zdravlja Ozalj za drugi kvartal 2018. godine. 

 

 

Točka 6. 
Izvješće ravnatelja o pripravnosti za drugi kvartal 2018. godine 

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli ODLUKU Usvajanju Izvješća ravnateljice o pripravnosti za 

drugi  kvartal 2018. godine. 

Izvješće  je u privitku Zapisnika i  njegov je sastavni dio. 
 
 
Točka 7. 
Različito  

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

Doma zdravlja od prošle sjednice: 

- povećanje sredstava pričuve za stambeno poslovnu zgradu u Žakanju 59 koja je povećana skoro za 
50%.   
- U Karlovačkoj Županiji održan je Kolegij ravnatelja s pročelnikom Upravnog odjela za zdravstvo 
Predragom Koraćem  u svezi raspodjele DEC sredstava  za 2019. godinu ali i naredne 2020. i  dalje. - 
održana  sjednica Stručnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj u mjesecu lipnju.  
- također je provedena vatrogasna vježba i Plan evakuacije na zgradi Doma zdravlja u Ozlju. 
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- spomenut i konačni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti  o čemu je informirala članove Upravnog 
vijeća na prethodnim sjednicama, a koji je sasvim promijenjen u odnosu na prvobitni prijedlog. Zakon tek  
treba ići na usvajanje. 
  

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi ni pitanja na izlaganje ravnateljice pa je  predsjednik 
Upravnog vijeća zaključio sjednicu  u 18:45 sati.  

 

 

                                                      Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                         Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 

 

 

 

 

 


