
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 22. sjednice Upr avno g  v i j eća  Doma zdravlja Osijek 

održane 29. travnja 2019.g. 
 

Prisutni: 
 

1. doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med., spec. kardiokirurgije, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Kristina Leventić, mag.act.soc., 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 OSIJEK   
6. Darija Arambašić Ćurić, mag. oec., rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova    
7. Sanela Peljhan, dipl. iur., rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 

 
a opravdano nenazočna: 
 

1. Irena Čuraj, struc. spec. admin. publ., član Upravnog vijeća 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek održane 26. ožujka 2019.g. i zapisnika s izvanredne sjednice 
Upravnog vijeća održanih 11. travnja 2019.g.  

2. Odluka o razdiobi ugovorenih sredstava za mamografiju u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke  
3. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 3. mjesec 2019.g.  
4. Izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja Osijek za 1. tromjesečje 2019.g. 
5. Zamolba Ilije Čelebića, dr.med., spec. medicine rada, za isplatu dodatka za uspješnost na radu 
6. Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona Doma zdravlja Osijek 
7. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine specijaliste/doktora medicine za obavljanje poslova u mobilnom 

palijativnom timu umjesto Branke Kandić-Splavski, dr.med., spec. opće medicine 
8. Zahtjevi zakupaca/koncesionara za donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora radi nastavljanja obavljanja djelatnosti u privatnoj 

praksi u ordinaciji 
9. Zahtjevi radnika Doma zdravlja Osijek za donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti u privatnoj praksi u 

ordinaciji 
10. Plan specijalizacija Doma zdravlja Osijek za razdoblje 2020.-2024.g. 
11. Izvješće o službenim putovanjima izvan područja Osječko-baranjske županije za 3. mjesec 2019.g.  
12. Izvješće i analiza korištenja službenih automobila Doma zdravlja Osijek za 1. tromjesečje 2019.g. 
13. Reagiranje doktora obiteljske medicine Doma zdravlja Osijek na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 28.2.2019.g. 

 
ODLUKE: 

1. Zapisnici su usvojeni. 
2. Odluka o razdiobi ugovorenih sredstava za mamografiju u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke  
3. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 3. mj. 2019.g. 
4. Zaključak o provedenoj analizi cjelokupnog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 1. tromjesečje 2019.g. 
5. Zaključak o razmatranju mogućnosti stimuliranja rada Ilije Čelebića, dr.med., spec. medicine rada i športa, u skladu sa pozitivnim 

propisima RH 
6. Odluka o korištenju službenih automobila Doma zdravlja Osijek 
7. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine specijaliste/doktora medicine za obavljanje poslova u mobilnom 

palijativnom timu umjesto Branke Kandić-Splavski, dr.med., spec. opće medicine 
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. Plan specijalizacija Doma zdravlja Osijek za razdoblje 2020.-2024.g. 
11. Zaključak povodom Izvješća o službenim putovanjima izvan područja Osječko-baranjske županije za 3.mj. 2019.g. kojim se isto prihvaća 
12. Zaključak povodom Izvješća i analize korištenja službenih automobila Doma zdravlja Osijek za 1. tromjesečje 2019.g. kojim se isto 

prihvaća 
13. Reagiranje doktora obiteljske medicine Doma zdravlja Osijek na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 28.2.2019.g. 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća: 
doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med. 

spec. kardiokirurgije 
 
Zapisničar:  Sanela Peljhan, dipl.iur.                                                           
 
 


