
UDRUGA PRIVATNIH POSLODAVACA U ZDRAVSTVU 
10000 ZAGREB, Rugvička 1, OIB: 83107596428 

Telefoni: (01) 61 90 001, (01) 61 90 003,  
Broj: 111/2020. 
Zagreb, 30.11.2020. 
         Članovima Udruge – svima; 

 U privitku ovog akta dostavljamo Vam Časopis „Privatna praksa u zdravstvu“ 
broj 5/2020.god.   

 Koristimo priliku da svim članovima Udruge, njihovim obiteljima zaželimo  

čestit Božić i sretnu novu 2021.godinu,  
kao prvo, neka nam bude „slobodna“ od CORONE, neka nas vrati u normalne 
kolotečine života, da se družimo, da se veselimo, da zajednički dijelimo tuge i 

radosti, jednostavno, da živimo život! 

 Također, koristimo priliku da Vas informiramo o slijedećem:   

 I.  Dana 10.10.2020.god. održana je  sjednica Predsjedništva Skupštine 
Udruge, koja je donijela Odluku  o sazivu Skupštine, sa točno utvrđenim dnevnim 
redom, te u tom smislu uputilo članovima POZIV za sudjelovanju u radu 
Skupštine za 21.11.2020.god. Poziv, sa svim točkama dnevnog reda, te 
materijalima prema dnevnom redu objavljeni su kao prilog uz poziv u Časopisu 
„Privatna praksa u zdravstvu“ br. 4/2020. 

 Skupština je održana 21.11.2020.god., u nazočnosti članova, u broju više od 
propisanog minimuma, prema odredbama Statuta Udruge.  

 Rad Skupštine:   

 1. Skupština je usvojila prijedlog Predsjedništva, te je jednoglasno donijela 
Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Udruge, koji je objavljen uz poziv za 
Skupštinu  u Časopisu „Privatna praksa u zdravstvu“ br. 4/2020. 

 2. Skupština  je  također  jednoglasno prihvatila Izvješće o radu Udruge u 
prethodnih 5 godina, u tekstu, koji je objavljen uz poziv za Skupštinu  u Časopisu 
„Privatna praksa u zdravstvu“ br. 4/2020. 

 3. Skupština je usvojila prijedlog Predsjedništva, kako je objavljeno u Časopisu 
„Privatna praksa u zdravstvu“ br. 4/2020., te je jednoglasno razriješila dužnosti 
predsjednika i zamjenika predsjednika Udruge, a ujedno i predsjednika/zamjenika 
Predsjedništva Skupštine Udruge, te članove Predsjedništva,   

 4. Skupština je usvojila Smjernice za izradu financijskih planova Udruge za 
razdoblje 2021 – 2025.god., kao i Smjernice za izradu Programa rada 
Udruge/godina za isto razdoblje – objavljeno u Časopisu „PP“ br.4/20. 

 5. Skupština je na prijedlog Kandidacione komisije ponovno za predsjednika 
Udruge i predsjednika Predsjedništva Skupštine Udruge izabrala prim. Želja 
Bakra, dr. med., spec. opće/obiteljske medicine iz Sv. Ivan Žabno, a za 
njegovog zamjenika Josipu Rodić, dr. med. spec. opće/obiteljske medicine iz 
Zagreba.  

 6. Za članove Predsjedništva (7)Skupština je izabrala slijedeće članove Udruge:  
1. Bernarda Cvitkovića, mag.med. biochem., nositelja djelatnosti privatne prakse 
laboratorijske dijagnostike z Kutine, 2.  Dunju Horvat, mag.med. biochem., spec., 
iste djelatnosti iz Siska, 3.  Dariju Jurmanović, dr. med. dent., nositeljicu 
djelatnosti privatne prakse polivalentne dent.med. iz Križevaca, 4.  dr.sc. Jasnu 
Leko, dr. med. dent., iste djelatnosti iz Slavonskog Broda, 5. Miru Mađerčić, 



mag.pharm., nositelja djelatnosti privatne prakse za ljekarničku djelatnost iz 
Zagreba, 6.  Petra Raštegorca, dr. med., spec. oftalmologa, nositelja djelatnosti 
privatne prakse za oftalmološku djelatnost iz Samobora i 7.  Eugeniju Šojat 
Marendić, dr.med., nositeljicu djelatnosti privatne prakse za djelatnost 
opće/obiteljske medicine iz Križevaca. 

 7. Predsjedništvo broji ukupno 9 članova, 7 izabranih, kako je navedeno u 
prethodnom stavku + predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge, koji su ujedno 
predsjednik i zamjenik Predsjedništva Skupštine Udruge po položaju.  

 Za počasnog predsjednika Udruge, Skupština je imenovala dugogodišnjeg člana, 
člana izvršnih tijela Udruge, pa i Predsjedništva prethodnih mandata, cijenjenu 
Viktoriju Galović, dr. med., spec. interne medicine, subspec. 
gastroenterologije, koja je nositelj privatne prakse za SKZZ iz Karlovca.  

 U ime svih članova Udruge, čestitamo izabranim, sa željama za uspješan i 
djelotvoran rad u slijedećem 5-godišnjem razdoblju, na dobrobit  članova i Udruge 
kao asocijacije koja štiti njihove interese.    

 II. Na stranici br. 2. – unutarnja stranica korica – objavljeno je Otvoreno pismo 
HUUGO, potpisano od predsjednice Josipe Rodić, dr. med. spec.o/om., kao reakcija 
na istup ministra zdravstva u kojem insinuira na „nedostupnost“ liječnika primarne 
zdravstvene zaštite pacijentima, svojim osiguranicima na skrbi u vrijeme 
epidemije/pandemije SARS- CoV-2 – sugeriramo da pročitate navedeni podnesak.  

 III. S obzirom na aktualnost tema, sugeriramo da pročitate članke mr.sc. Ante 
Gabrila pod nazivom:  „Godišnja prijava poreza na dohodak za 2020.god.“;  

„Potpora za očuvanje radnih mjesta za listopad – prosinac 2020., kao novu 

mjeru HZZ-a“ i  „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u 

prometu gotovinom“. 

 IV. Posebno sugeriram da pročitate/proučite članak „Mini porezna reforma u 
primjenu u RH od 1.1.2020.god.“, koji je za Vas pripremio također mr.sc. A.Gabrilo, 
a odnosi se na prijedlog izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, te izmjene i 
dopune Zakona o porezu na dohodak  - smanjenje porezne stope sa 24 % na 20 % 
i sa 36 % na 30 % i to već na obračunatu plaću za prosinac 2020.god., koja se 
isplaćuje u siječnju 2021.god. i… 

 V. Udruga je uputila  podnesak Ministarstvu zdravstva kojim traži zaštitu 
zakonitosti u postupanju HZZO-a u predmetu osnivanja ustanova za zdravstvenu 
skrb, kada se ordinacija pripaja  ustanovi, koju osniva nositelj djelatnosti privatne 
prakse, po istom modelu kako x godina unazad postupa HZZO kod 
preoblikovanja/pripajanja ljekarne ljekarničkoj ustanovi koju osniva mag.pharm., 
nositelj djelatnosti ljekarne privatne prakse. U istom aktu, skrenuta je pozornost 
ministru na neaktivnost HZZO-a glede rekalkulacije cijena usluga/vrijednosti 
programa subjekata primarne razine zz koji su uključeni u Mrežu JZS, koji nije 7 
godina unazad mijenjao cijene/vrijednost programa subjekata privatne prakse svih 
djelatnosti primarne razine zz.?? 

 VI. Čitajte rubriku „Primjena Kolektivnog ugovora“ – posebno glede 
obračuna/isplate dara djetetu u povodu Sv. Nikole, prigodne nagrade – Božićnice  i 
drugih  materijalnih NEOPOREZIVIH PRAVA radnika na teret poslovanja 2020.g.  

 Dalje, čitajte rubriku o korespondenciji e-mailovima između članova i Udruge. 

  Prilog: Časopis        Tajnik Udruge: Mr.sc. Ante Gabrilo, v.r. 

Napomena: Molimo, provjerite da li ste platili članarinu Udruzi za 2020. god. prema dostavljenim računima.  


