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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/13 -2021 
Ozalj, 29. prosinca 2021 
                                    

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa 52. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozlju održane dana 29. prosinca 2021 godine 

 
 
Dana 29. prosinca 2021. godine sa početkom u 18:00 sati predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan 

Čupor, mag. oecol. na prijedlog ravnateljice Nade Diković, dr. med. vet. sazvao je 52. telefonsku Sjednicu 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj sa sljedećim 

 
 
 DNEVNIM REDOM: 
      1. Prijedlog usvajanja Dnevnog reda 
      2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2021. godine 
      3. Usvajanje III. Rebalansa proračuna DZ Ozalj 
      4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZ Ozalj 
      5. Različito 
 
U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donošenje Odluke po navedenim točkama Dnevnog reda. 
Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. za održavanje telefonske sjednice 
kontaktirao je ostale članove Upravnog vijeća: gosp. Tomislava Zoretić, dipl. oec., Petru Bakin, dipl. oec., Neviu 
Čudina, dr. med. dent. i gosp. Tibora Kuzman.  
 
Prije održavanja telefonske sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obrazložila je razlog održavanja 
telefonske sjednice – zbog pojave epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 važno je bilo 
da UV DZ Ozalj Usvoji III. Rebalans proračuna DZ Ozalj koje je usvojilo na Županijskoj skupštini Karlovačke županije 
održanoj prosinca 2021. godine. 
 
 
 
Ad. 1. Prijedlog usvajanja Dnevnog reda  
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na glasovanje prijedlog Dnevnog reda koji je 
članovima Upravnog vijeća dostavljen uz saziv sjednice. 
 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su usvojili prijedlog Dnevnog reda za održavanje 52. Telefonske sjednice 
UV DZ Ozalj. 
 
 
Ad. 2. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2021. godine 
Predsjednik UV DZ Ozalj gosp. Ivan Čupor, mag. oecol. Izvijestio je ravnateljicu da su se svi članovi UV DZ Ozalj 
izjasnili za prihvaćanje Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2021. godine. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. Dao je na glasovanje Izvješće o analizi poslovanja za mjesec 
studeni 2021. godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvaja se  analiza poslovanja za mjesec studeni 2021. godine. 

 
Odluka o prihvaćanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec studeni 2021. godine nalazi 
se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
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Ad. 3. Usvajanje III. Rebalansa proračuna DZ Ozalj 
Ovim rebalansom planiraju se za Dom zdravlja Ozalj  prihodi/rashodi u iznosu u iznosu 10.331.460,88  kn što je 
neznatno povećanje u odnosu na dosadašnji Plan. Ovim rebalansom izmijenjene su samo pojedine  stavke Plana 
po pojedinim pozicijama, a u skladu s ostvarenjem prihodima/rashodima do dana donošenja III Rebalansa i 
očekivanom ostvarenju do kraja 2021. godine. 
Kako nije bilo primjedbi na prijedlog III. Rebalansa za 2021. godinu, UV DZ Ozalj usvojio je  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvajanju III  Rebalansa proračuna DZ Ozalj za 2021. godinu 

 
 
Ad. 4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZ Ozalj 
Ravnateljica je obrazložila razlog izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta u DZ Ozalj. Zbog povratka jednog tima obiteljske medicine, tim dr. Fajdić (liječnik/med. sestra) u DZ, 
mijenjaju se točke 11. i 15.  u Prilogu 1.- POPIS osnovnih poslova odnosno radnih mjesta po djelatnostima Doma 
zdravlja Ozalj pod naslovom PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, te umjesto broja izvršitelja 2 mijenja se na 3 za 
Ugovornog doktora opće/obiteljske medicine. Također se mijenja i broj izvršitelja za radno mjesto Medicinska  
sestra/tehničar u timu PZZ – obiteljska med. – zdrav. zaštita žena sa 3 na 4. 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
O izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZ Ozalj. 

 

Odluka o prihvaćanju izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZ 
Ozalj nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 5. Različito 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali  drugih primjedbi niti pitanja te je  predsjednik Upravnog vijeća zaključio 
sjednicu  u 18:30 sati. 

 

 

 

                                         

 Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                Ivan Čupor, mag. oecol. 


