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PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 7. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar koja 
će se održati dana 23. kolovoza 2020. godine.  
 Za ovu sjednicu predlažem sljedeći 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Verifikacija zapisnika s 5. i 6. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

srpanj 2020. godine; 
3. Realizacija Financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine; 
4. Donošenje odluka o zahtjevima koncesionara/zakupaca za zakup poslovnih prostora; 
5. Donošenje odluke o sklapanju dodatka 18 Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene 

zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje; 

6. Zahtjevi radnika Doma zdravlja Zagreb – Centar za financiranje školovanja; 
7. Donošenje odluke o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora radi odlaska u 

mirovinu i povratku u sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine na 
lokaciji Kauzlarićev prilaz 7; 

8. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno i određeno vrijeme jednog liječnika 
obiteljske medicine i jedne medicinske sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske 
medicine radi povrata u sustav Doma zdravlja tima obiteljske medicine na lokaciji 
Kauzlarićev prilaz 7; 

9. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine u Službi obiteljske medicine radi prestanka rada na osobni zahtjev; 

10. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog nezdravstvenog 
radnika, vozača – dostavljača u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja radi 
odlaska u mirovinu; 

11. 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; 

12. Razno. 
  
 

                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                               dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.  
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