
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 29. sjednice U p r a v no g  v i j e ć a  Doma zdravlja Osijek 

održane 27. studenog 2019.g. 
 
Prisutni: 
 

1. doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr.med., spec. kardiokirurgije, predsjednik 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 nenazočna: 
  

1. Kristina Leventić, mag.act.soc., član Upravnog vijeća  
2. Irena Čuraj, struc. spec. admin. publ., član Upravnog vijeća  

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek održane 31. listopada 2019.g.  
2. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 10. mjesec 2019.g. i za 1.- 10. mjesec 2019.g. 
3. Analiza DTP-a za 10. mjesec 2019.g. 
4. Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Osijek 
5. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Osijek 
6. Odluka o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek 
7. Prijedlog odluka o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu u prostoru Doma zdravlja  

        Osijek 
8. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Iliji Čelebiću, dr.med., spec.   medicine rada i sporta 
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja 
10. Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme radiološkog tehnologa 
11. Prijedlog odluke o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme patronažne sestre umjesto Dunje Anić 

 
ODLUKE: 

1. Zapisnik je usvojeni. 
2. Zaključak o provedenoj analizi financijskog poslovanja Doma zdravlja Osijek za 10. mj. 2019.g. 
3. Zaključak povodom izvještaja za ukupni DTP djelatnosti za 10. mjesec 2019.g. kojim se isto prihvaća 
4. Odluka o razrješenju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Osijek  
5. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Osijek  
6. Odluka o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek 
7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Nadi Blažević Gačeša, dr.med.dent., Jadranki Šišljagić, dr.med. i  

Moniki Čeri-Varga, dr.med.dent., koje obavljaju privatnu praksu u prostorima Doma zdravlja Osijek 
8. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora  zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Iliji Čelebiću, dr.med., spec. medicine rada i sporta  
9. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja   
10. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme radiološkog tehnologa  
11. Odluka o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme patronažne sestre umjesto Dunje Anić 

 
 

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

spec. kardiokirurgije 
 

 
Zapisničar:  Sanela Peljhan, dipl.iur.                                                           
 
 


