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KLASA: 006-30/21-01/015 
URBROJ: 251-510-03-20-21-01 
Zagreb, 17. studenog 2021. godine 
 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 2. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar koja 
će se održati dana 23. studenog 2021. 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 27. i 1.  redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća u 2021. godini; 
3. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

listopad 2021. godine, uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
4. Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb – Centar za 2022. godinu i projekcija 

Plana za 2023. i 2024. godinu, uz obrazloženje prijedloga Financijskog plana;  
5. Donošenje odluke o Popisu prioriteta decentraliziranih sredstava Grada Zagreba za 

2022. godinu; 
6. Obavijest o donesenoj odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

Doma zdravlja Zagreb – Centar; 
7. Obavijest o otkazu ugovora o radu na osobni zahtjev zamjenice ravnateljice i donošenje 

odluke o zapošljavanju zamjenika ravnatelja na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 
od četiri godine; 

8. Donošenje odluke o promijeni u radnom vremenu Službe medicinsko – biokemijske 
djelatnosti; 

9. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
10. Informacija o zamolbi za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života;  
11. Informacija o zamolbi za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
12. Informacija o zamolbi za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
13. Donošenje odluke o povratku u sustav Doma zdravlja jednog tima obiteljske medicine  

nakon odlaska u mirovinu na lokaciji Kruge 44; 
14. Donošenje odluke o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora i povratu u sustav 

Doma zdravlja jednog tima opće/obiteljske medicine nakon odlaska u mirovinu nositelja 
privatne prakse na lokaciji Runjaninova 4; 

15. Informacija o potrebi zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme jednog liječnika 
obiteljske medicine i jedne medicinske sestre/tehničara, SSS u Službi obiteljske medicine 
radi povrata u sustav Doma zdravlja jednog tima obiteljske medicine na lokaciji Kruge 44 
nakon odlaska u mirovinu. 
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16. Informacija o potrebi zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme jednog liječnika 
obiteljske medicine i jedne medicinske sestre/tehničara, SSS u Službi obiteljske medicine 
radi povrata u sustav Doma zdravlja jednog tima obiteljske medicine na lokaciji 
Runjaninova 4 nakon odlaska u mirovinu. 

17. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine u Službi obiteljske medicine; 

18. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog liječnika obiteljske 
medicine u Službi obiteljske medicine radi odlaska u mirovinu; 

19. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara, u Službi obiteljske medine radi prestanka rada u Domu zdravlja na 
osobni zahtjev; 

20.  Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog dentalnog tehničara 
radi odlaska u mirovinu;     

21.  Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara/dentalni asistent, SSS, u Službi dentalne medicine radi odlaska u 
mirovinu; 

22. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog nezdravstvenog 
radnika, spremačice u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja radi odlaska u 
mirovinu; 

23. Informacija o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 2 nezdravstvena radnika, 
spremačice u Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja radi bolovanja; 

24. Informacija o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine, radi bolovanja; 

25. Informacija o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme jednog magistra medicinske 
biokemije radi rodiljnog dopusta; 

26. Informacija o potrebi  sklapanja ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih 
poslova;  

27. Informacija o potrebi  sklapanja ugovora preko Student - servisa radi zamjena u Odsjeku 
za tehničke poslove i poslove održavanja;  

28. Izvješće o stanju nekretnina Doma zdravlja Zagreb – Centar nakon potresa; 
29. Izviještaj o ugovoru za telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži – Optima telekom 

d. d.; 
30. Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu, Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za 

lijekove, te mandatnom razdoblju istih; 
31. Preliminarno izvješće o realizaciji BAT uključujući i financijsko izvješće i predloženi plan 

za razdoblje od uvođenja nove cijene BAT sukladno Odluci sastanka Upravnog vijeća od  
15.11.2021. 

32. Informacija o Pravilnicima navedenim u članku 50. Statuta Dom zdravlja Zagreb-Centar; 
33. Razno. 

   

                               Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                     

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

       specijalist psihijatar   
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