
IZVOD IZ  ZAPISNIKA 
sa 24. sjednice Upr avno g  v i j eća  DOMA ZDRAVLJA OSIJEK 

održane 2. srpnja 2019.g. 
 

Prisutni: 
1. Irena Čuraj, struc. spec. admin. publ., zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 
2. prim. doc. dr. sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske med., član Upravnog vijeća   
3. Robert Strugačevac, dipl. menadžer, član Upravnog vijeća             
4. Mato Lukić, dipl. soc. radnik, ravnatelj DOMA ZDRAVLJA OSIJEK   
5. Ivan Marušić, dipl.oec., rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata    
6. Sanela Peljhan, dipl. iur., rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 

 
a opravdano nenazočni: 
 

1. doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med., spec. kardiokirurgije, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Kristina Leventić, mag.act.soc., član Upravnog vijeća  

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća DOMA ZDRAVLJA OSIJEK održane 30. svibnja 2019.g. i zapisnika s izvanredne 

sjednice Upravnog vijeća održane 5. lipnja 2019.g. 
 

2. Analiza financijskog poslovanja DOMA ZDRAVLJA OSIJEK za 5. mjesec 2019.g.  
 

3. II. rebalans Financijskog plana DOMA ZDRAVLJA OSIJEK za 2019.g. 
 

4. 2. izmjena i dopuna Plana nabave DOMA ZDRAVLJA OSIJEK za 2019.g. 
 

5. Izvješće o službenim putovanjima izvan područja Osječko-baranjske županije za 5. mjesec 2019.g.  
 

6. Analiza DTP postupaka 
 

7. Zamolba patronažnih sestara za priznavanje statusa magistre sestrinstva i pripadajućih prava i korekcija koeficijenata za visoku stručnu 
spremu 
 

8. Odluka o odgodi donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zakupcima/koncesionarima 
 

9. Odluka o odgodi odnošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima DOMA ZDRAVLJA OSIJEK  
 

10. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine umjesto Slavice 
Vučemilović-Šimunović 
 

11. Razno    
 

 
ODLUKE: 

1. Zapisnici su usvojeni. 
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 5. mj. 2019.g. 
3. Zaključak o usvajanju II. rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 
4. Zaključak o usvajanju 2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 
5. Zaključak povodom izvješća o službenim putovanjima izvan područja Osječko-baranjske županije za 5. mjesec 2019.g. kojim se isto 

prihvaća 
6. Zaključak povodom izvještaja za ukupni DTP djelatnosti kojim se isto prihvaća 
7. Odluka o odbijanju zamolbe za priznavanje statusa magistre sestrinstva i pripadajućih prava i korekcije koeficijenta za visoku stručnu 

spremu 
8. Odluka o odgodi donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zakupcima/koncesionarima 
9. Odluka o odgodi donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima Doma zdravlja Osijek 
10. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine umjesto Slavice 

Vučemilović-Šimunović 
 

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća: 
Irena Čuraj, struc.spec.admin.publ. 

 
Zapisničar:  Sanela Peljhan, dipl.iur.                                                           
 
 
 


