
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
sa 45. sjednice Upr avno g  v i j eća  Doma zdravlja Osječko-baranjske županije 

održane 11. ožujka 2021.g. 
 

Prisutni: 
1. doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dr.med., predsjednik Upravnog vijeća 
2. Matej Omazić, mag. menadžmenta, član Upravnog vijeća      
3. prim. doc. dr. sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske med., član Upravnog vijeća 
4. Robert Strugačevac, dipl. menadžer, član Upravnog vijeća   
5. Mato Lukić, dipl. soc. radnik, ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županije 
6. Antonija Bogut, mag.oec., rukovoditelj Službe zajedničkih poslova   
7. Sanela Peljhan, dipl. iur., rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 
8.  Luka Majer, mag.oec., viši stručni savjetnik 

 
a opravdano odsutna: Kristina Leventić, mag.act.soc., član Upravnog vijeća. 
 

D N E V N I   R E D : 
 

1.  Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osječko-baranjske županije održane 4. veljače 2021.g. i     
zapisnika sa izvanredne sjednice održane 22. veljače 2021.g.    

2.  Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za siječanj 2021.g.           
3.  Analiza DT postupaka za siječanj 2021.g.        

           4.       Izvještaj Središnjeg povjerenstva za popis imovine i obveza Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za poslovnu godinu 2020. 
5.       Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja    
6.       Prijedlog Pravilnika o službenim putovanjima  

           7.       Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga               
8.       Prijedlog odluke o usvajanju Cjenika zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja Osječko-baranjske županije         

           9.      Prijedlog odluke o usvajanju Cjenika zdravstvenih usluga laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Osječko-baranjske županije      
10.     Prijedlog odluke o usvajanju Cjenika dentalnih usluga Doma zdravlja Osječko-baranjske županije         
11.     Prijedlog odluke o usvajanju Cjenika rada dentalnih tehničara Doma zdravlja Osječko-baranjske županije             

           12.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za nabavu, donošenje Odluke o odabiru i sklapanje ugovora o  
                     nabavi digitalnog mamografa 
          13.      Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u Podgoraču              
          14.      Prijedlog odluke o osnivanju tima u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Divaltova 54 i prijmu u radni   
                     odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine i medicinske sestre/tehničara                
          15.       Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Osijeku, Divaltova 54              
          16.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste oftalmologije i optometrije           
           17.      Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme dva prvostupnika fizioterapije              
           18.      Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava naplaćenih od ugovorenih pregleda sportaša na medicini radA          
           19.      Obavijest o eventualno nezakonitom postupanju I.Š. (anonimna prijava) 
            20.      Prijedlog odluke o produljenju radnog odnosa Narcise Lazarov                        
            21.      Zahtjev Kate Filipović-Ljubičić, dr.med.dent. o preseljenju ordinacije dentalne medicine sa adrese Osijek, Trg Lava   
                       Mirskog 3, na adresu Osijek, Školska 2                      
 22.      Zahtjev Nežice Špoljarić, dr.med.dent. o preseljenju ordinacije dentalne medicine sa adrese Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 23  
                       na adresu Donji Miholjac, Naselje Tržnica 4 
 23.      Razno 

   
ODLUKE I ZAKLJUČCI: 

 
1. Zapisnici u usvojeni.    
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za siječanj 2021.g.           
3. Zaključak povodom izvještaja za ukupni DTP djelatnosti za siječanj 2021.g.        
4. Zaključak o Izvještaj Središnjeg povjerenstva za popis imovine i obveza Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za poslovnu 

godinu 2020. 
5. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja    
6. Pravilnik o službenim putovanjima  
7. Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga               
8. Odluka o usvajanju Cjenika zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja Osječko-baranjske županije         
9. Odluka o usvajanju Cjenika zdravstvenih usluga laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Osječko-baranjske županije      
10. Odluka o usvajanju Cjenika dentalnih usluga Doma zdravlja Osječko-baranjske županije         
11. Odluka o usvajanju Cjenika rada dentalnih tehničara Doma zdravlja Osječko-baranjske županije             
12. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za nabavu, donošenje Odluke o odabiru i sklapanje ugonabavi digitalnog mamografa 
13. Odluka o prodaji nekretnine u Podgoraču              
14. Odluka o osnivanju tima u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Divaltova 54 i prijmu u radni odnos na neodređeno 

vrijeme doktora medicine i medicinske sestre/tehničara                
15. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Osijeku, Divaltova 54              
16. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste oftalmologije i optometrije           
17. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme dva prvostupnika fizioterapije              
18. Odluka o raspodjeli sredstava naplaćenih od ugovorenih pregleda sportaša na medicini rada          

         19.    Zaključak kojim kojim se ne prihvaća postupanje po anonimnoj prijavi o eventualno nezakonitom postupanju I.Š. 
 



  
 

20.    Odluka o produljenju radnog odnosa Narcise Lazarov                        
21.    Zaključak o davanju mišljenja na zahtjev za preseljenje ordinacije dentalne medicine Kate Filipović-Ljubičić, dr.med.dent.  
22.    Zaključak o davanju mišljenja na zahtjev za preseljenje ordinacije dentalne medicine Nežice Špoljarić, dr.med.dent.  

         23.    Zaključak o izricanju pisanog upozorenja M.S. zbog nepoštivanja propisanog roka za polaganje specijalističkog ispita i krajnjeg roka                       
                  za prijavu polaganja specijalističkog ispita pri Ministarstvu zdravstva do 15. travnja 2021. godine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


