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PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 21. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 20. svibnja 2021. godine u 13:00 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 19. i 20. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

travanj 2021. godine, uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
3. Druga izmjena Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2021. godinu; 
4. Izvješće o donacijama zaštitne opreme; 
5. Izvješće o izvršenjima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističko – konzilijarnoj 

zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Zagreb - Centar; 
6. Zamolba  dentalnog tehničara  za privremenim oslobađanjem plaćanja režijskih 

troškova; 
7. Donošenje odluke o isplati naknade za rad na EU projektima; 
8. Donošenje odluke o sklapanju dodatka 27 i 28 Ugovoru o provođenju PZZ iz obveznog 

zdravstvenog osiguranja s HZZO-om; 
9. Obavijest o izvješću Gradskog kontrolnog ureda o kontroli poslovanja u Domu zdravlja 

Zagreb – Centar za razdoblje od 2015. – 2020. godine; 
10. Donošenje odluke o preseljenju 2 tima medicine rada s lokacije Grgura Ninskog 3 na 

lokaciju Martićeva 63a; 
11. Donošenje odluka o zahtjevima za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora; 
12. Donošenje odluke o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora s jednim dentalnim 

tehničarem na lokaciji Kurelčeva 3; 
13. Zamolba bacc. med. techn., za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
14. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog portira – telefonista u 

Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja radi odlaska u mirovinu djelatnika; 
15. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 15 liječnika obiteljske medicine 

radi zamjene za vrijeme godišnjih odmora;  
16. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 15 medicinskih 

sestara/tehničara, SSS, radi zamjene za vrijeme godišnjih odmora; 
17. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 5 liječnika dentalne medicine 

radi zamjene za vrijeme godišnjih odmora; 
18. 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; 
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19. Izvješće o izračunu razlike plaće zaposlenika Doma zdravlja Zagreb – Centar vezano uz 
povećanje osnovice za izračun plaće za 6% za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 
2017. godine; 

20. Razno. 
- Informacija o organizaciji cijepljenja protiv COVID -19 na punktovima 

     

                        Predsjednik Upravnog vijeća 

                                               dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.  
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