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Zagreb, 25. listopada 2021. godine 
 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 27. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 27. listopada 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 26. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za rujan 

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. rujna 2021. godine uz Bilješke; 

3. Izvještaj o prijedlogu financijskog plana Doma zdravlja Zagreb – Centar za 2022. godinu 
i projekcija Plana za 2023. i 2024. godinu, uz obrazloženje prijedloga Financijskog plana;  

4. Izvještaj o prijedlogu Popisa prioriteta decentraliziranih sredstava Grada Zagreba za 
2022. godinu; 

5. Donošenje odluke o trećoj izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta; 

6. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Zagreb – Centar; 
7. Donošenje odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Kruge 44; 
8. Donošenje odluke o raskidu ugovora o korištenju poslovnog prostora na adresi Kruge 

44; 
9. Zahtjevi radnika Doma zdravlja Zagreb – Centar za financiranjem školovanja; 
10. Zamolba jednog dr. med., spec. ginekologije i opstetricije za nastavkom rada nakon 

navršenih 65 godina života; 
11. Zamolba jednog dr. med., spec. medicine rada, za nastavkom rada nakon navršenih 65 

godina; 
12. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne patronažne medicinske 

sestre u Službi patronaže radi prestanka rada u Domu zdravlja; 
13. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog liječnika dentalne 

medicine u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi prestanka rada u Domu zdravlja na 
osobni zahtjev djelatnika; 
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14. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme dvije medicinske 
sestre/tehničara/dentalni asistent, SSS, u Službi dentalne medicine radi prestanka rada 
u Domu zdravlja; 

15. 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; 

16. Razno. 
- Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća od dana 13. listopada 2021. 

 
 

     

                               Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 
                                                     

prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr. med., 
                                                                    spec. ginekologije i opstetricije 
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