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KLASA: 006-30/20-01/015 
URBROJ: 251-510-03-20-20-01 
Zagreb, 23. listopada 2020. godine 
 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 9. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar koja 
će se održati dana 28. listopada 2020. godine (srijeda) od 13:30 sati.  
 Za ovu sjednicu predlažem sljedeći 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za rujan 

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. rujna 2020. godine uz Bilješke te izvješće o izvršenjima u PZZ i SKZZ; 

3. Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu; 
4. Treća izmjena Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova; 
5. Izvješće o stanju potraživanja na dan 30. rujna 2020. godine; 
6. Donošenje odluka o zahtjevima trenutnih koncesionara/zakupaca za nastavkom zakupa 

poslovnih prostora; 
7. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
8. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života;; 
9. Zamolba za povratom u sustav Doma zdravlja ordinacije dentalne medicine na lokaciji 

Isce 13a; 
10. Zamolba za povratkom u sustav Doma zdravlja ordinacije obiteljske medicine na lokaciji 

Rapska 39; 
11. Donošenje odluke o ukidanju tima opće/obiteljske medicine na lokaciji Grgura Ninskog 3; 
12. Donošenje odluke o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji 

Meštrovićev trg 16 i odluke o povratu u sustav Doma zdravlja jednog tima 
opće/obiteljske medicine; 

13. Donošenje odluke o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Vrbik 10 i 
odluke o povratu u sustav Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine; 

14. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine i jedne med. sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi povrata u 
sustav jednog tima nakon odlaska u mirovinu koncesionarke; 

15. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine i jedne med. sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi povrata u 
sustav jednog tima nakon odlaska u mirovinu koncesionarke; 

16. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno i određeno vrijeme jednog liječnika 
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije radi odlaska u mirovinu.  

17. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog zdravstvenog 
tehničara u citološkom laboratoriju radi odlaska u mirovinu; 
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18. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dvije medicinske 
sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi prestanka rada na osobni 
zahtjev; 

19. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog nezdravstvenog 
radnika, domara u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja nakon odlaska u 
mirovinu; 

20. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog nezdravstvenog radnika, 
administrativnog referenta u Službi za pravne, kadrovske, opće, tehničke poslove i 
poslove održavanja, informatičke poslove i poslove kontrole kvalitete radi bolovanja i 
nastavno rodiljnog dopusta; 

21. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 10 medicinskih sestra/tehničara, 
SSS, za slučaj potrebe hitnih zamjena zbog odsutnosti radnika u pojedinim službama 
uslijed epidemije bolesti COVID-19;  

22. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 10 liječnika obiteljske medicine 
u Službi obiteljske medicine, za slučaj potrebe hitnih zamjena zbog odsutnosti radnika 
uslijed epidemije bolesti COVID-19; 

23. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 10 liječnika dentalne medicine u 
Službi dentalne zdravstvene zaštite, za slučaj potrebe hitnih zamjena zbog odsutnosti 
radnika uslijed epidemije bolesti COVID-19; 

24. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 5 spremačica, 5 portira – 
telefonista i 5 domara u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja za slučaj 
potrebe hitnih zamjena zbog odsutnosti radnika uslijed epidemije bolesti COVID-19;  

25. 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; 

26. Razno. 
 
 

                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                               dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.  
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