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DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ, Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ur.broj:  01- 54/10 -2021 
Ozalj, 22. rujna 2021 
                                    

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa 49. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Ozlju održane dana 22. rujna 2021 godine 

 
 
Dana 22. rujna 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 49. telefonsku Sjednicu Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Ozalj sa sljedećim 

 
 
 DNEVNIM REDOM: 
 

1. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2021. godine 
2. Izmjena Odluke o dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj - terminologija 

 
U telefonskom razgovoru, obavljena je rasprava i donošenje Odluke po navedenoj točki 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., Neviu Čudina, 
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 
odraditi Odluku o rashodovanju vozila FORD TRANSIT 300 2,2 TDCI. 
 
 
 
Ad. 1. Analiza poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 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 kolovoz 2021. godine. 
Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Čupor, mag. oecol. daje na glasovanje Izvješće o analizi poslovanja za mjesec 
kolovoz 2021. godine.  
Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su (5 glasova ZA) donijeli  
 

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

 
Odluka o prihvaćanju Analize financijskog poslovanja Doma zdravlja Ozalj za mjesec kolovoz 2021. godine nalazi 
se u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
Ad. 2. Izmjena Odluke o dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj – terminologija 
Izmjena Odluke o dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj, radi se o maloj izmjeni Odluke koju je UV DZ Ozalj donijelo 
28.07.2021. godine.  

Naime pod rednim brojem V. Grupne vježbe prva točka stoji Rekreativne vježbe, te bi se umjesto naziva 
Rekreativne vježbe stavio naziv Medicinske vježbe jer se na uslugu Medicinske vježbe ne plaća PDV, dakle radi se 
samo o terminologiji ništa više. 
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Usluga pružanja ostaje ista, dakle vježbe istezanja, snage 2 x tjedno.  

Članovi Upravnog vijeća  jednoglasno su prihvatili izmjenu Odluke o dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj. 

Odluka o prihvaćanju Izmjena Odluke o dopuni cjenika usluga u DZ Ozalj – terminologija nalazi se u privitku 
Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

                                         

 Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                                                Ivan Čupor, mag. oecol. 


