Izvod iz zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća 2021 godina
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE
Ljudevita Gaja 21, Virovitica
OIB: 02929760936
tel. 033/722-160 / fax:721-198;
web. dom-zdravlja-vpz.hr // mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA U 2021 GODINI 01. -6. mjesec 2021
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na sjednici Upravnog vijeća omogućeno je prisustvovanje 1 osobe (slušanje sjednice, bez mogućnosti
sudjelovanja u raspravama i odlučivanju), uz obaveznu prethodnu najavu prisustvovanja Službeniku za informiranje Doma zdravlja 2 dana prije održavanja
sjednice
R.
br

Datum
održavan
ja

Točke dnevnog reda

91.

14.01
2021
27.01.
2021

1. Suglasnost za zapošljavanje – medicinske sestre/tehničara, SSS,
određeno vrijeme
1. Usvajanje zapisnika s 90. i 91. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec prosinac 2020
3. Sklapanje Dodatka 20. i 21. Ugovora o provođenju primarne
zdravstvene zaštite
iz obveznog zdravstvenog osiguranja
4. Sklapanje Dodatka 3. Ugovoru o provođenju specifične zdravstvene
zaštite radnika
5. Donošenje Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na
pripravnički staž
6. Suglasnost za zapošljavanje zdravstvenih radnika
7. Suglasnost za izmjenom cjenika medicine rada i sporta
8. Razno
1. Usvajanje zapisnika sa 92. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec siječanj 2021
god
3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020 godinu
4. Sklapanje Ugovora za kasko osiguranje vozila u 2021 godini

92.

93.

24.02.
2021

ODLUKE/ZAKLJUČCI
1. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
1. Zaključak o usvajanju zapisnika
2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
3. Suglasnost na sklapanje Dodataka Ugovoru pzz
4. Suglasnost na sklapanje dodatka 3 spec. zdr. zaštite
5. Odluka o usvajanju Pravilnika za prijem zdravstvenih
radnika na pripranički staž
6. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
7. Odluka o izmjeni i dopuni cjenika Medicine rada i sporta

1. Zaključak o usvajanju zapisnika
2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
3. Odluka o usvajanju financijskog plana
4. Odluka o sklapanju Ugovora za kasko osiguranje vozila
5. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
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94.

24.03.
2021

95.

09.04.
2021
28.04.
2021

96.

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih 6. Odluka o usvajanju Plana specijalizacija
radnika
7. Donošenje Odluke i zaključaka
6. Usvajanja Plana specijalističkog usavršavanja za 2021. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju informacije
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za:
a) parcelaciju čestice 3609/1 k.o. P. Slatina
b) prodaju zemljišta na čestici 3609/1 k.o P Slatina
8. Informacija o obavljenom popisu imovine i obveza Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije na dan 31.12.2020. godine
9.Razno
1. Zaključak o usvajanju zapisnika
1. Usvajanje zapisnika sa 93. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec veljaču 2021 3. Odluka o usvajanju godišnjih fin. izvještaja
god
4. Odluka o sklapanju dodatka I skz
3. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu
5. Odluka o sklapanju dodatka 22 Ugovoru pzz
4. Sklapanje Dodatka I Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne 6. Odluka o preuzimanju ordinacije
zdravstvene zaštite
7. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
5. Sklapanje Dodatka 22. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene 8. Odluka o davanju suglanosti za prijem radnika na
zaštite iz
obveznog zdravstvenog osiguranja
pripravnički staž
6. Preuzimanje ordinacije iz zakupa u sastav Doma zdravlja
9. Odluka o isplati nagrade
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje zdravstvenih
i
nezdravstvenih radnika
8. Suglasnost za prijem radnika na pripravnički staž
9. Donošenje Odluke o isplati nagrade ravnatelju
10. Razno
1. Preuzimanje ordinacije dentalne medicine Virovitica
1. Odluka o preuzimanju ordinacije dentalne med.
2. Suglasnost za zapošljavanje
2. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
1. . Usvajanje zapisnika sa 94. i 95.. sjednice Upravnog vijeća
1. Zaključak o usvajanju zapisnika
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec ožujak 2021 2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
3. Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj/ožujak 2020/2021
3. Odluka o usvajanju pokazatelja fin. poslovanja za razdoblje
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje
siječanj/ožujak 2020/2021
zdravstvenih radnika
4. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavnje
5.Razno
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97.

98.
99.

26.05.
2021

15.06.
2021
30.06.
2021

1. Usvajanje zapisnika sa 96. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec travanj 2021
3. Usvajanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja
Virovitičkopodravske županije za 2020 godinu
4. Sklapanje Ugovora za premiju obveznog osiguranja vozila AO grupa I
za 2021
godinu
5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih
mjesta - Prilozi 1,2,3
6. Sklapanje Dodatka 23. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene
zaštite iz
obveznog zdravstvenog osiguranja
7.Odluka o davanju suglasnosti za izmjene površine – z.k.8811 k.o.
Pitomača
8. Razno
1. Prigovor kandidata na izbor pripravnika bacc. physioth.

1. Zaključak o usvajanju zapisnika
2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
3.Odluka o usvajanju Izvješća o radu
4. Odluka o sklapanju ugovora za premiju osiguranja vozila
5. Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji
6. Odluka o sklapanju dodatka 23 Ugovoru pzz
7. Odluka o davanju suglasnosti za izmjene površine

1. Odluka kandidatu na prigovor o izboru kandidata bacc.
physioth.
1. Usvajanje zapisnika sa 98. sjednice Upravnog vijeća
1. Zaključak o usvajanju zapisnika
2. Usvajanje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec svibanj 2021 2. Odluka o usvojenim fin. pokazateljima
god
3. Odluka o sklapanju dodatka 24 Ugovoru pzz
3. Sklapanje Dodatka 24. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene 4. Odluka o sklapanju dodatka II skz
zaštite iz
obveznog zdravstvenog osiguranja
5. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje
4. Sklapanje Dodataka II. Ugovoru o provođenju specijalističko- 6. Zaključak o prihvaćanju informacije
konzilijarne
zdravstvene zaštite
5. Suglasnost za zapošljavanje ( zdravstveni/nezdravstveni)
6. Razno – informacije ( kupopordaja građevinsko zemljište Slatina, radni
sporovi,
vozila)

Članovi Upravnog vijeća: 1. Sanja Kirin, struč. spec. publ. adm.
2. Melita Sirovica, dipl. oec.,
3. Davor Butorac, dipl. ing.
4. Dražen Ciglar, dr. med, spec. med. rada i sporta
5. Jadranka Bačan, struč. spec. publ. adm.
Sjednicama prisutan: Ivica Fotez, dr med., spec. fiz. med. i rehab. – ravnatelj

3

