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PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 23. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 29. srpnja 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 21. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

lipanj 2021. 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 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine uz Bilješke; 

3. Obavijest o Upozorenju na obveze iz radnog odnosa; 
4. Četvrta izmjena Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2021. godinu; 
5. Donošenje odluke o stvaljanju izvan snage prijedloga izmjene i dopune Statuta Doma 

zdravlja Zagreb – Centar; 
6. Donošenje Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar; 
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Gradskom uredu za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, za potrebe ishođenja 
građevinske dozvole za izgradnju zamjenskog objekta Ambulanta Gračani; 

8. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog zdravstveno – 
laboratorijskog tehničara u Službi medicinsko – biokemijske djelatnosti radi otkaza; 

9. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne medicinske 
sestre/tehničara, SSS, radi odlaska u mirovinu; 

10. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog zdravstveno – 
laboratorijskog tehničara u Službi medicinsko – biokemijske djelatnosti radi rodiljnog 
dopusta; 

11. Razno. 
- Simulacija za timske zamjene za srpanj i kolovoz na bazi 6/2021 
 
 

     

                        Predsjednik Upravnog vijeća 

                                               dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.  
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