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OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/7 - 2021 
Ozalj,   28.07.2021 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 47. sjednice Upravnog vijeća  Doma zdravlja Ozalj 

održane  28.07.2021  
  
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: 
Tibor Kuzman 
Tomislav Zoretić dipl.oec.  
Petra Bakin dipl. oec. 
Sjednici ne prisustvuje Nevia Čudina, dr. med. koja se ispričala zbog korištenja godišnjeg odmora. 
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 46. sjednicu Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Ozalj.  
Za  sjednicu je predložen  sljedeći  
 
DNEVI RED: 

1. Prijedlog usvajanja Dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika sa 46. Sjednice UV DZ Ozalj održane 27.svibnja 2021. godine 

3. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2021. godine 

4. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2021. godine 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za prvih šest 

mjeseci  ( polugodišnje) 2021. godine   

6. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za II. (drugi) kvartal 2021. godine  

7. Izvješće ravnatelja o pripravnosti za II. (drugi ) kvartal 2021. godine 

8. Donošenje Odluke o dopuni cjenika usluga za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

9. Različito 

 

Točka 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 (4 glasa ZA) usvojili prijedlog Dnevnog reda za 47. sjednicu. 
 

Točka 2. 
Usvajanje Zapisnika sa 46. Sjednice UV DZ Ozalj održane 27.svibnja 2021. godine 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvara raspravu u svezi prijedloga Zapisnika sa 46. 
sjednice Upravnog vijeća održane 27. svibnja  2021. godine. Prijedlog Zapisnika članovi Upravnog vijeća 
zaprimili su prije održavanja sjednice uz ostale materijale za sjednicu. 
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Budući nije bilo primjedbi na prijedlog Zapisnika Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. 

daje na glasovanje prijedlog  Zapisnika.  

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose  

      
Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o usvajanju Zapisnika sa 46. sjednice  Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj održane   27. svibnja  
2021. godine. 

 
Točka 3. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec svibanj 2021. godine 
Izvješće o poslovanju za mjesec  svibanj  2021. godine obrazložila je voditelj računovodstva Marina 
Golubić. Predsjednik Upravnog vijeća  Ivan Čupor,  mag. oecol. Dao je na glasovanje  Izvješće o analizi 
poslovanja za mjesec  svibanj   2021. godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su donijeli  

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

 
Točka 4. 
Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec lipanj 2021. godine 
Izvješće o poslovanju za mjesec lipanj 2021. godine obrazložila je voditelj računovodstva Marina Golubić. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na glasovanje Izvješće o analizi poslovanja za mjesec 
travanj 2021. godine.  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

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

 
Točka 5. 
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za prvih šest mjeseci 
(polugodišnje) 2021. godine   
Izviješće o financijskom poslovanju ustanove za razdoblje siječanj – lipanj 2020/2021 godine obrazložila je 
voditeljica računovodstva Marina Golubić. Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. dao je na 
glasovanje donošenje Odluke o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2021. 
godine.  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

O  D  L  U  K  U 
Usvaja se izvješće   o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine. 

Tablice: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2020/2021. 
godine prilažu se uz Zapisnik i njegov su sastavni dio. 

 
Točka 6. 
Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja Ozalj za II. (drugi) kvartal 2021. godine  
U nastavku sjednice ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. obrazložila je Izvješće o radu i poslovanju ustanove 
za II kvartal 2021. godine. Izvješće je u pisanom obliku dostavljeno članovima Upravnog vijeća uz saziv sjednice. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. otvorio je raspravu po iznijetom izvješću. Kako nije bilo 
pitanja, dao je na glasovanje usvajanje Izvješća za II Kvartal 2021. godine. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   
 

O D  L  U  K  U 
Usvaja se izvješće o radu i poslovanju za II. Kvartal 2021. godine. 

Izvješće je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. 
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Izvješće ravnatelja o pripravnosti za II. (drugi ) kvartal 2021. godine 
Ravnateljica Nada Diković, dr. med. vet. podnijela je Upravnom vijeću kvartalno izvješće o obavljenim 
pripravnostima za II. kvartal 2021. Pregled obavljenih pripravnosti po vozačima dan je u tablici s podacima o broju 
odrađenih pripravnosti, broju dolazaka na radno mjesto i broju prekovremenih sati vozača u pripravnosti s 
usporedbom u odnosu na I. kvartal 2021. godine. 
Ravanteljica je pojasnila da je do odstupanja kod broja odrađenih sati po radnicima došlo ovisno o korištnju 
godišnjeg odmora kod pojedinih radnika, gdje su onda neki ostvarili ovisno o tome više ili manje prekovremenih 
sati. 
Kako nije bilo pitanja u svezi izvješća ravnateljice o obavljenim pripravnostima,  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli   
 

O  D  L  U   K  U 
Usvaja se Izvješće ravnateljice o pripravnosti za II kvartal 2021. godine. 

Izvješće je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o dopuni cjenika usluga za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

Prijedlog dopuna Cjenika zdravstvenih usluga Doma zdravlja Ozalj obrazložila je ravnateljica Nada 
Diković, dr. med. vet. 
Radi se o uslugama u djelatnosti fizikalne medicine. Postupci se uvode na zahtjev korisnika, a radi se o 
tzv. Maderoterapiji i medicinskim rekreativnim vježbama i tečajevima za trudnice. 
Prijedlog je da se s postupcima krene od 01. rujna 2021 godine. Vježbe će se održavati u novim 
prostorima doma zdravlja pod nadzorom prvostupnice fizioterapije. 
Budući nije bilo primjedbi na  predložene dopune Cjenika, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose  
    

O   D  L   U    K    U 
o izmjenama i dopunama cjenika usluga u DZ Ozalj prema popisu u privitku. 

 
Točka 9. 
Različito 

U nastavku sjednice  ravnateljica  je izvijestila  članove Upravnog vijeća o  ostalim zbivanjima u 
ustanovi  u periodu prethodne  sjednice: 
- Održana je 33. sjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja Ozalj dana 16.07.2021. na kojoj je kao 
predstavnica ustrojstvene jedinice za dentalnu medicinu u Stručno vijeće imenovana J.B., dr. med. 
dent. umjesto  M.N. dr. med. dent.  
Također, kao predstavnica ustrojstvene Jedinice obiteljske medicine u Stručno vijeće imenovana je  
Nevia Čudina, dr. med. budući se dr. Nevia Čudina sa 01.01.2021 godine vratila iz koncesije u Dom 
zdravlja.  
- Dr. Nevia Čudina istovremeno je Temeljem članka 83. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti zbog 
odlaska dr. M. Narančića imenovana ispred  Stručnog vijeća DZ Ozalj  u Upravno vijeće Doma zdravlja  
Ozalj.   Na prijedlog ravnateljice članovi Stručnog vijeća jednoglasno su izabrali dr. Neviu Čudina za 
predsjednicu Stručnog vijeća DZ Ozalj. 
- Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća da je  Etičko Povjerenstvo Doma zdravlja Ozalj 
zaprimilo Zamolbu za istraživanje koje bi provodile prvostupnice sestrinstva, a tema je zadovoljstvo 
onkoloških pacijenata uslugom. Etičko povjerenstvo se sastalo u svezi zaprimljenog zahtjeva za 
provođenje istraživanja. 
- Ukinuta su besplatna testiranja za prekogranične radnike te sami moraju snositi troškove testiranja 
ili se moraju cijepiti- 
- Karlovačka županija  išla je u objedinjenu nabavu novih sanitetskih vozila za Domove zdravlja  
Karlovačke Županije. Dom zdravlja Ozalj dobiti će jedno novo sanitetsko vozilo  na prednji pogon.  
Prošle godine Karlovačka Županija također je nabavila jedno vozilo ali  4 x 4 pogon. 
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- Ravnateljica je izvijestila da se radovi na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja  Ozalj odvijaju prema 
planu, a trenutno su radovi privremeno u mirovanju dok se ne dogovori  daljnje financiranje nastavka 
radova budući su sredstva iz DEC potrošena u cijelosti.  
- Od Ministarstva zdravstva dobivena suglasnost za dvije specijalizacije iz obiteljske medicine 
(15.07.2021) 
- Od Ministarstva turizma došla je obavijest o nabavi i distribuciji brzih Ag testova za turiste - pravo na 
korištenje ovih testova imaju turisti koji potvrdom o ostvarenom noćenju mogu dokazati da su u 
komercijalnom smještajnom objektu boravili najmanje tri noći.  
- Od HZZO-a došlo dodatno pojašnjenje o načinu plaćanja mobilnih timova i zdravstvenih radnika 
uključenih u rad uspostavljenih punktova za provođenje cijepljenja protiv Covid - 19.    
- U svezi spora s Ljekarnom, ravnateljica je izvijestila trenutno stanje 
- Od Ministarstva financija došao je dopis u svezi utjecaja uvođenja eura u Republici Hrvatskoj kao 
službene valute gdje su se tražili podaci osobe za kontakt. 
 - Karlovačka Županija tražila je analizu financijskog učinka povećanja zakupnina u 2021. godini na  
prihode doma zdravlja nakon čega će se održati sastanak  s županicom Karlovačke Županije. 
 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali  drugih primjedbi ni pitanja  pa je  predsjednik Upravnog vijeća 
zaključio sjednicu  u 19:45  sati.  
                                                                    
 

 
                                                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                               Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 


