
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 27. sjednice U p r a v no g  v i j e ć a  Doma zdravlja Osijek 

održane 26. rujna 2019.g. 
 

Prisutni: 
 

1. doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med., spec. kardiokirurgije, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Irena Čuraj, struc. spec. admin. publ., član Upravnog vijeća 
3. Kristina Leventić, mag.act.soc., član Upravnog vijeća  
4. prim. doc. dr. sc. Mario Ćurković, dr.med., spec. obiteljske med., član Upravnog vijeća   
5. Robert Strugačevac, dipl. menadžer, član Upravnog vijeća             
6. Mato Lukić, dipl. soc. radnik, ravnatelj DOMA ZDRAVLJA OSIJEK   
7. Ivan Marušić, dipl. oec., rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata 
8. Sanela Peljhan, dipl. iur., rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek održane 28. kolovoza 2019.g.  

 
2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 8. mjesec 2019.g.  

 
3. Prijedlog III. rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 

 
4. Prijedlog 3. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 

 
5. Analiza DTP-a za 8. mjesec 2019.g. 

 
6. Prijedlog odluke o davanju u zakup viška poslovnog prostora u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b 

 
7. Prijedlog odluke o davanju u zakup viška poslovnog prostora u Dalju, Slavka Kolara 2 

 
8. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Liviji Kovač-Đukić, dr.med. koja obavlja privatnu praksu u prostoru Doma  

zdravlja Osijek 
 

9. Prijedlog odluke o nastavljanju obavljanja djelatnosti u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b,  
          nakon prestanka rada u privatnoj praksi koncesionara Mirjane Jakobović, dr.med.dent. 

 
10. Prijedlog odluke o nastavljanju obavljanja djelatnosti u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite nakon prestanka rada u privatnoj  
          praksi koncesionara Nade Mihaljčić, dr.med.dent. 
 
11. Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste radiologa  

 
12. Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme dentalnog asistenta umjesto Nemanje Milinkovića 

 
13. Zamolba specijalista radiologije, vanjskih suradnika, o korekciji cijena usluga   

 
14. Zamolba radnice Zdenke Majić 

 
15. Razno  

 
ODLUKE: 

1. Zapisnik je usvojen. 
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 8. mj. 2019.g. 
3. Odluka o usvajanju III. rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 
4. Zaključak o usvajanju 3. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Osijek za 2019.g. 
5. Zaključak povodom izvještaja za ukupni DTP djelatnosti za 8. mjesec 2019.g. kojim se isto prihvaća 
6. Odluka o davanju u zakup viška poslovnog prostora u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b 
7. Odluka o davanju u zakup viška poslovnog prostora u Dalju, Slavka Kolara 2 
8. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Liviji Kovač-Đukić, dr.med. koja obavlja privatnu praksu u prostoru Doma zdravlja Osijek 
9. Odluka o nastavljanju obavljanja djelatnosti u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b, nakon prestanka rada u 

privatnoj praksi koncesionara Mirjane Jakobović, dr.med.dent. 
10. Odluka o nastavljanju obavljanja djelatnosti u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite nakon prestanka rada u privatnoj praksi koncesionara Nade 

Mihaljčić, dr.med.dent. 
11. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste radiologa  
12. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme dentalnog asistenta umjesto Nemanje Milinkovića   
13. Zaključak o odgodi donošenja odluke o zamolbi specijalista radiologa, vanjskih suradnika, do donošenja odluke Osječko-baranjske županije o spajanju/ 

nespajanju domova zdravlja s područja županije u jednu ustanovu nakon provedene financijske analize isplativosti spajanja 
14. Odluka o  odobravanju obročne otplate troškova Zdenki Majić 

 
Predsjednik Upravnog vijeća: 

doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med. 
spec. kardiokirurgije 

 
Zapisničar:  Sanela Peljhan, dipl.iur.                                                           
 
 


