
 
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/5 -2021 
Ozalj, 16.04.2021 
                                    

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa 44. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozlju održane dana 16. travnja 2021 godine 

 
 
Dana 16. travnja  2021. godine u 18:00 sati predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj Ivan Čupor, mag. 

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

 
 
 DNEVNIM REDOM: 
 

1. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak 2021. godine 
2. Na znanje usvajanje Obrazloženja izvršenja financijskog plana  DOMA ZDRAVLJA OZALJ za  razdoblje 

01.01. -  31.12.2020. godine koje je usvojeno na 30. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije 
dana 26.03.2021. godine  

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj 
fizioterapeutski postupci -  K – taping 
tretman ožiljka 

4. 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: Tomislava Zoretić, dipl. oec., Petru Bakin, dipl. oec., Martina 
Narančić, dr. med. dent. i 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 
donijeti Odluku o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj te Analizi poslovanja Doma zdravlja Ozalj za 
mjesec ožujak 2021. godine. 
 
 

 
Ad. 1. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak 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 ožujak 2021. godine. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. daje na glasovanje Izvješće o analizi poslovanja za mjesec 
ožujak 2021. godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

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

 
Odluka o prihvaćanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec ožujak 2021. godine nalazi 
se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
 



 
Ad. 2. usvajanje Obrazloženja izvršenja financijskog plana  DOMA ZDRAVLJA OZALJ za  razdoblje 01.01. -  
31.12.2020. godine koje je usvojeno na 30. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije dana 26.03.2021. 
godine. 
Na Dnevni red je stavljena ova točka kako bi UV DZ Ozalj bilo upoznato da je na 30. sjednici Županijske skupštine 
Karlovačke županije dana 26.03.2021. godine usvojeno Obrazloženje izvršenja financijskog plana DOMA 
ZDRAVLJA OZALJ za  razdoblje 01.01. -  31.12.2020. godine. 
Članovi UV DZ Ozalj su jednoglasno prihvatili usvojeno Obrazloženje financijskog plana DZ Ozalj usvojeno na 30. 
sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije dana 26.03.2021. godine. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. Dao je na glasovanje Obrazloženja izvršenja financijskog 
plana  DOMA ZDRAVLJA OZALJ za  razdoblje 01.01. -  31.12.2020. godine 
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvajanju Obrazloženja izvršenja financijskog plana  DOMA ZDRAVLJA OZALJ za  razdoblje 01.01. -  

31.12.2020. godine  
 

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Ozalj nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Ad. 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj 

• fizioterapeutski postupci -  K – taping 

• tretman ožiljka 
 
Ravnateljica Nada Diković obrazložila je članovima UV DZ Ozalj razlog donošenja Odluke o izmjenama i dopunama 
cjenika usluga u DZ Ozalj. Radi se zapravo o dodatnim uslugama koje će se naplatiti korisnicima usluga na vlastiti 
zahtjev. Naime, sve je veća potreba za dodatnim uslugama u fizikalnoj terapiji. Slijedom navedenog donosi se 
Odluka o dopuni cjenika usluga u fizikalnoj terapiji. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na glasovanje Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvajanju  Odluke o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj  

 
Odluka o dopuni cjenika usluga nalazi se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Ad. 4. Različito  

- nije bilo dodatnih pitanja 
 
 

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu  u 18:30 sati. 

   
 

                                             

Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                   Ivan Čupor, mag. oecol. 

 
 


