
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 28. sjednice U p r a v no g  v i j e ć a  Doma zdravlja Osijek 

održane 31. listopada 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. Ivan Marušić, dipl. oec., rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata 
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 27. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek održane 26. rujna 2019.g., zapisnika sa izvanredne sjednice održane 1. 
listopada 2019.g., zapisnika sa izvanredne sjednice održane 14. listopada 2019.g. i zapisnika sa izvanredne sjednice održane 25. listopada 2019.g. 

2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 9. mjesec 2019.g. i za 1.- 9. mjesec 2019.g. 
3. Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Osijek za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.g. 
4. Analiza DTP-a za 9. mjesec 2019.g. 
5. Izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja Osijek za 3. tromjesečje 2019.g. 
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa zakupnine viška poslovnog prostora Doma zdravlja Osijek danog u zakup 
7. Prijedlog odluke o početku obavljanja djelatnosti zdravstvene njege u Domu zdravlja Osijek 
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju popisa zdravstvenih djelatnosti koje trenutno obavlja Dom zdravlja Osijek 
9. Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne stručne ili sveučilišne prvostupnice sestrinstva radi obavljanja  

poslova koordinatora za palijativnu skrb 
10. Izvješće o provedenoj reviziji Osječko-baranjske županije u Domu zdravlja Osijek 
11. Prijedlog odluke o rashodovanju i zbrinjavanju osnovnog sredstva    
12. Prijedlog odluke o preseljenju ordinacija specijalističko-konzilijarne i polivalentne dentalne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Osijek  u  
  poslovne prostore Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku 
13. Razno  

 
ODLUKE: 

1. Zapisnici su usvojeni. 
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 9. mj. 2019.g. 
3. Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Osijek za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.g. 
4. Zaključak povodom izvještaja za ukupni DTP djelatnosti za 9. mjesec 2019.g. kojim se isto prihvaća 
5. Zaključak o provedenoj analizi cjelokupnog poslovanja Doma zdravlja Osijek  za 3. tromjesečje 2019.g. 
6. Odluka o utvrđivanju iznosa zakupnine viška poslovnog prostora Doma zdravlja Osijek danog u zakup 
7. Odluka o početku obavljanja djelatnosti zdravstvene njege u Domu zdravlja Osijek  
8. Odluka o utvrđivanju popisa zdravstvenih djelatnosti koje trenutno obavlja Dom zdravlja Osijek 
9. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne stručne ili sveučilišne prvostupnice sestrinstva radi obavljanja poslova koordinatora za 

palijativnu skrb  
10. Odluka o odgodi redefiniranja unutarnjeg ustrojstva Doma zdravlja Osijek 
11. Odluka o rashodovanju i zbrinjavanju osnovnog sredstva  
12. Odluka o preseljenju ordinacija specijalističko-konzilijarne i polivalentne dentalne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Osijek u poslovne prostore Fakulteta 

za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, Ul. cara Hadrijana 10E 
 
 

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

spec. kardiokirurgije 
 

 
Zapisničar:  Sanela Peljhan, dipl.iur.                                                           
 
 


