
 
 

 

 

 

5. redovna sjednica Upravnog vijeća – izvadak iz zapisnika  
 
Datum održavanja sjednice: 23.7.2020. 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. Usvaja se zapisnik s 4. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Usvaja se Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - 

Centar za lipanj 2020. godine uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan, Izvješće 
o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  - Obrazac PR- RAS za razdoblje od 1. 
siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine uz Bilješke; 

3. Usvaja se Izvješće o potraživanjima Doma zdravlja Zagreb – Centar na dan 30. lipnja 
2020. godine te se donosi odluka o otpisu potraživanja; 

4. Prima se na znanje obavijest o produženju polica osiguranja do 31. prosinca 2020. 
godine; 

5. Donosi se odluka o sklapanju dodatka 1. Ugovora o pružanju specijalističko–konzilijarne 
zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje;  

6. Donosi se odluka o sklapanju dodatka 28. Ugovora o provođenju specifične zaštite 
radnika s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje;  

7. Prima se na znanje obavijest o dopisu Gradskog ureda za zdravstvo vezano uz upis 
prava vlasništva na nekretninama koje u naravi predstavljaju zdravstvene objekte u 
vlasništvu domova zdravlja; 

8. Donose se odluke o zahtjevima koncesionara/zakupaca za zakup poslovnih prostora; 
9. Donosi se odluka o ukidanju tima opće/obiteljske medicine na lokaciji Ravnice 48 – 

prostor Kraš d.o.o. te se prima na znanje informacija o početku rada na lokaciji 
Martićeva 63a; 

10. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dvije medicinske sestre/ 
tehničara, SSS, u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi odlaska u mirovinu i 
prestanka rada u Domu zdravlja na osobni zahtjev; 

11. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno nepuno radno vrijeme jednog liječnika 
specijalista radiologije u Službi RTG i UZV dijagnostike radi popunjavanja tima na 
lokaciji Runjaninova 4; 

12. Donosi se odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog nezdravstvenog 
radnika, administratora – daktilografa u Službi RTG i UZV dijagnostike radi odlaska u 
mirovinu; 

13. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog magistra farmacije u 
Ljekarni Rapska radi rodiljnog dopusta; 

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

15. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine radi prestanka rada u Domu zdravlja na osobni zahtjev; 

16. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog liječnika dentalne 
medicine u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi otkaza radnika; 

17. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog prvostupnika radiološke 
dijagnostike u Službi RTG i UZV dijagnostike radi prestanka rada u Domu zdravlja na 
osobni zahtjev; 
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18. Donosi se odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog nezdravstvenog radnika, 
administratora – daktilografa u Službi RTG i UZV dijagnostike radi dužeg bolovanja; 

19. Prima se na znanje 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; 

20. Prima se na znanje obavijest o ponovnom početku rada COVID-19 ambulante Doma 
zdravlja Zagreb – Centar; 

21. Prima se na znanje obavijesti o stanju objekta na lokaciji Kamenita 15; 
 


