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13. redovna sjednica Upravnog vijeća – izvadak iz zapisnika  
 
Datum održavanja sjednice: 21.12.2020. godine  
Sudjelovali članovi Upravnog vijeća: dr.sc. Gzim Redžepi, dr. med., predsjednik, prof. dr. sc. 
Berivoj Mišković, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Jakov Ivković, dr. med., spec. 
fizikalne medicine i rehabilitacije, Boris Franulović, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije i 
Nataša Ban Toskić, dr. med., spec. obiteljske medicine. 
 
Zaključci: 
 

1. Verificira se zapisnik sa 12. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Usvaja se Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - 

Centar za studeni 2020. godine uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
3. Donosi se odluka o trećem rebalansu Financijskog plana za 2020. godinu;  
4. Usvaja se prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb – Centar za 2021. godinu i 

projekcija Plana za 2022. i 2023. godinu, uz obrazloženje prijedloga Financijskog plana 
te se donosi Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina;  

5. Donosi se odluka o šestoj izmjeni Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 
2020. godinu; 

6. Donosi se odluka o prihvaćanju donacije; 
7. Donose se odluke o cjenicima usluga u djelatnostima obiteljske medicine, zdravstvene 

zaštite predškolske djece, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite žena; 
8. Donose se odluke o zahtjevima za zakup poslovnih prostora; 
9. Donose se odluke o odbijanju zahtjeva zakupaca za smanjenje zakupnine/režijskih 

troškova; 
10. Donosi se Plan kadrova za 2021. godinu; 
11. Donosi se odluka o razrješenju na osobni zahtjev člana Etičkog povjerenstva i odluka o 

imenovanju novog člana Etičkog povjerenstva; 
12. Usvaja se zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
13. Donosi se odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji 

Runjaninova 4; 
14. Donosi se odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora i odluka o povratu u 

sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine nakon odlaska u mirovinu; 
15. Donosi se odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora i odluka o povratu u 

sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine nakon odlaska u mirovinu; 
16. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika opće/ 

obiteljske medicine i 1 med. sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine, radi 
povrata u sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine nakon odlaska u 
mirovinu; 

17. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika opće/ 
obiteljske medicine i 1 med. sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine, radi 
povrata u sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine nakon odlaska u 
mirovinu; 

18. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dva nezdravstvenog radnika, 
portira – telefonista u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja radi premještaja 
na radno mjesto domara i odlaska u mirovinu;  

19. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme četiri liječnika obiteljske medicine 
u Službi obiteljske medicine; 
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20. Usvaja se Izvješće o stanju nekretnina Doma zdravlja Zagreb – Centar nakon potresa 
sukladno odluci o imenovanju Povjerenstva za organizaciju i nadzor obnove objekata 
Doma zdravlja Zagreb – Centar oštećenih potresom; 

21. Prima se na znanje informacija o izvršenom očevidu Ministarstva zdravstva radi početka 
rada zdravstvenih sadržaja na lokaciji Lučko 2a; 

22. Prima se na znanje informacija o aktivnostima vezanim uz sprečavanje širenja zaraze 
bolesti COVID-19 te suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba (KB 
Dubrava, Specijalna bolnica za plućne bolesti…); 
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