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KLASA: 006-30/22-01/004 
URBROJ: 251-510-03-20-22-01 
Zagreb, 20. siječnja 2022. godine 
 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 
 Pozivate se na 10. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 25. siječnja 2022. godine u 08:30 sati u Ravnateljstvu Doma zdravlja 
Zagreb - Centar. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći 
 
 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 4., 7. i 9.  redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

prosinac 2021. godine, uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
3. Obavijest o Odluci o imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Zagreb – Centar i dogovor 

vezano za postupak primopredaje poslova ravnatelja; 
4. Donošenje odluka o sklapanju Dodataka 32. i 33. Ugovora o provođenju primarne 

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje zamjenika/ice ravnatelja Doma 

zdravlja Zagreb – Centar; 
6. Donošenje odluke o otpisu potraživanja;  
7. Informacija o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezano za zahtjev Hrvatskog 

Telekom d.d. glede nekretnine upisane u zk.ul. 25683 k.o. Trnje, zkč.br. 1732/2, 
izgrađeno zemljište Kruge br. 44, površine 21 čhv, odnosno 75 m2; 

8. Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora; 
9. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
10. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dva liječnika obiteljske 

medicine u Službi obiteljske medicine radi odlaska u mirovinu i sporazumnog prestanka 
radnog odnosa; 

11. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika dentalne 
medicine u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi odlaska u mirovinu ; 

12. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dvije medicinske 
sestre/tehničara u Službi obiteljske medicine radi prestanka rada u Domu zdravlja i 
odlaska u mirovinu; 

13. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara u Službi zdravstvene zaštite žena radi prestanka rada u Domu zdravlja; 

14. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine u Službi obiteljske medicine radi bolovanja; 
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15. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme četiri medicinske 
sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine, radi bolovanja; 

16. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jedne medicinske sestre u Službi 
medicine rada bolovanja; 

17. Razno. 
- Informacija o prijetnji liječnika Doma zdravlja Zagreb – Centar voditeljici Kadrovske 

službe i medicinskoj sestri iz tima; 

   

                               Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                     

    izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., 

       specijalist psihijatar   
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