
IZVOD IZ  ZAPISNIKA 
sa 44. sjednice Upr avno g  v i j eća  Doma zdravlja Osječko-baranjske županije 

održane 4. veljače 2021.g. 
 
Prisutni: 
 

1. doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dr.med., predsjednik Upravnog vijeća 
2. Kristina Leventić, mag.act.soc., član Upravnog vijeća 
3. Matej Omazić, mag. menadžmenta, 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 Osječko-baranjske županije 
7. Antonija Bogut, mag.oec., rukovoditelj Službe zajedničkih poslova   
8. Sanela Peljhan, dipl. iur., rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 
9.  Luka Majer, mag.oec., viši stručni savjetnik 

 
D N E V N I   R E D : 

 
1.  Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osječko-baranjske županije održane 30. prosinca 2020.g. i    

zapisnika sa izvanredne sjednice održane 11. siječnja 2021.      
2.  Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 12. mjesec 2020.   
3.  Analiza DT postupaka za 12. mjesec 2020.g.           
4.   Završni račun Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2020.  
5.   Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja te pokriću prenesenog viška prihoda Doma zdravlja Osječko-baranjske  

  županije za 2020. 
6.   Izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 9.-12. mjesec 2020. 

           7.        Program rada i razvoja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2021.               
           8.        Plan nabave Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2021.           
           9.        Prijedlog odluke o davanju u podzakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske  
                      županije Krunoslavu Milinoviću, dr.med.dent. 
          10.       Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma  

   zdravlja Osječko-baranjske županije 
          11.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme diplomiranog pravnika/magistra prava radi zamjene  

            Dunje Jelinić, dipl.iur. 
          12.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste pedijatrije nakon odlaska u mirovinu  
                      Miroslava Bede, dr.med., spec. pedijatrije 
          13.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u  
                      mirovinu radnice Mirjane Sumrak 
          14.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u  
                      mirovinu radnice Ljiljane Ovčar 
          15.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u  
                      mirovinu radnice Branke Franjić 
          16.       Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon premještaja  
                      Nikoline Vranaričić               
          17.       Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava naplaćenih od Dobrovoljnih vatrogasnih društava putem Medicine rada u  
                      Našicama 
        
ODLUKE I ZAKLJUČCI: 

1. Zapisnici su usvojeni.  
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 12. mjesec 2020.   
3. Zaključak povodom izvještaja o ukupnom DTP djelatnosti za 12. mjesec 2020. kojim se isto prihvaća          
4. Završni račun Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2020.  
5. Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja te pokriću prenesenog viška prihoda Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2020. 
6. Zaključak o provedenoj analizi cjelokupnog poslovanja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 9.-12. mjesec 2020. 
7. Program rada i razvoja Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2021.               
8. Plan nabave Doma zdravlja Osječko-baranjske županije za 2021.           
9. Odluka o davanju u podzakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Krunoslavu 

Milinoviću, dr.med.dent. 
10. Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osječko-baranjske 

županije 
11. Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme diplomiranog pravnika/magistra prava radi zamjene Dunje Jelinić, dipl.iur. 
12. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme specijaliste pedijatrije nakon odlaska u mirovinu Miroslava Bede, dr.med., 

spec. pedijatrije 
13. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u mirovinu radnice Mirjane 

Sumrak 
14. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u mirovinu radnice Ljiljane Ovčar 
15. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon odlaska u mirovinu radnice Branke Franjić 
16. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara nakon premještaja Nikoline Vranaričić               
17. Odluka o raspodjeli sredstava naplaćenih od Dobrovoljnih vatrogasnih društava putem Medicine rada u Našicama 


