
 
 

 

 

 

43. sjednica Upravnog vijeća – izvadak iz zapisnika  

Datum i vrijeme održavanja sjednice: 30.1.2020. godine od 14:00 sati 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr. med., spec. 
ginekologije i opstetricije, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, 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 

Ostali prisutni: doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med., ravnateljica, Tomislava Tolić, dipl. 
oec., zamjenica ravnateljice, Draženka Tenšek, univ. mag. sanit., dipl. med. techn., 
pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, Vanja Vrkić Šola, dr. med. vet., viši stručni suradnik za 
kontrolu kvalitete, Marko Šunjić, mag. iur. i Antonio Petek, dipl. iur. 

Zaključci: 

1. Usvajaju se zapisnici s 40., 41. i 42. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Prima se na znanje Izvješće Odvjetničkog društva Krsnik i partneri o stanju predmeta 

Doma zdravlja Zagreb – Centar; 
3. Prima se na znanje izvješće Odvjetničkog društva Krsnik i partneri o stanju nekretnina 

Doma zdravlja Zagreb – Centar s naglaskom na lokaciju Gračani; 
4. Prima se na znanje izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja 

Zagreb - Centar za prosinac 2019. godine, Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima  - Obrazac PR- RAS za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 
2019. godine uz Bilješke te se donosi Odluka o raspodjeli rezultata; 

5. Prima se na znanje informacija o pružanju pravnih usluga u 2019. godini i korištenju istih 
u 2020. godini; 

6. Prima se na znanje obavijest o sklapanju polica osiguranja od odgovornosti u suradnji s 
posrednikom u osiguranju Centrom broker; 

7. Donose se odluke o sklapanju dodatka ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovora o provođenju specijalističko – konzilijarne 
zdravstvene zaštite i ugovora o provođenju specifične zaštite radnika s Hrvatskim 
zavodom za zdravstveno osiguranje;  

8. Prima se na znanje izvješće o provedenoj redovnoj, djelomičnoj kontroli Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje; 

9. Prima se na znanje izvješće o provedenim kontrolama Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje u pojedinim ordinacijama Doma zdravlja Zagreb – Centar; 

10. Prima se na znanje obavijest o dopisu Gradskog kontrolnog ureda o početku provedbe 
kontrolnih aktivnosti i traženju Gradskog ureda za zdravstvo za dostavom izvješća o 
provedenim kontrolama Ministarstva zdravstva i HZZO-a u Domu zdravlja Zagreb - 
Centar; 

11. Odgađa se donošenje odluka o zakupu poslovnih prostora; 
12. Usvaja se zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
13. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog stručnog prvostupnika 

(bacc.) fizioterapije u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije radi odlaska u mirovinu. 
14. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne med. sestre/tehničara, 

SSS, u Službi obiteljske medicine radi premještaja u Službu interne medicine; 
15. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne med. sestre/tehničara, 

SSS, u Službi obiteljske medicine radi premještaja u Službu interne medicine;  
16. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno dva liječnika dentalne medicine u Službi 

dentalne zdravstvene zaštite radi rodiljnog dopusta i prestanka rada u Domu zdravlja; 
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17. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme dvije med. sestre/tehničara/ 
dentalna asistenta, SSS, u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi bolovanja;  

18. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi bolovanja; 

19. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme dvije med. sestre/tehničara, SSS, 
u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radi bolovanja;  

20. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jedne patronažne medicinske 
sestre u Službi patronaže radi bolovanja; 

21. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog nezdravstvenog 
radnika, višeg referenta nabave radi prestanka rada u Domu zdravlja na osobni zahtjev; 

22. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog nezdravstvenog radnika, 
administratora – daktilografa u Službi RTG i UZV dijagnostike radi bolovanja; 

23. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme 5 liječnika obiteljske medicine u 
Službi obiteljske medicine radi zamjene odsutnih radnika; 

24. Prima se na znanje obavijest o donacijama od strane tvrtki Bioelektronika d.o.o. i Sanofi 
– Aventis Croatia d.o.o.; 

25. Prima se na znanje Izvješće o dostavi tiskanica uputnica i recepata Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje; 

26. Prima se na znanje izvješće o dopisu Zagrebačkom holdingu - Podružnici Čistoća sa 
zahtjevom za udaljavanje košara za otpatke sa ugrađenom platformom za gašenje 
cigareta; 

27. Prima se na znanje izvješće o problematici korištenja dizala na lokaciji Siget 18a; 
28. Prima se na znanje izvješće o otvaranju Simulacijskog medicinskog centra Grada 

Zagreba i donaciji Grada Zagreba za potrebe rada navedenog SIM Centra; 
29. Prima se na znanje obavijest o donošenju odluke o financiranju projekta „PROMLOM 

- Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom 
radu“ 

 

 


