
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom zdravlja Zagreb – Centar 
Runjaninova 4, 10 000 Zagreb 
— 
T: 01 4897666 
F: 01 4843456 
E: ravnateljstvo@dzz-centar.hr 
OIB: 00053084642 
MB: 01674056 
— 
www.dzz-centar.hr 
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Zagreb, 14. prosinca 2021. godine 
 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 
 
 
 Pozivate se na 4. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar koja 
će se održati dana 21. prosinca 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 2. i 3.  redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

studeni 2021. godine, uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
3. Izvještaj o periodičkim izvješćima koja su dostavljena Europskoj Komisiji, EU projekata 

koji se vode u Domu zdravlja Zagreb – Centar; 
4. Protokol za izbor ravnatelja Doma zdravlja Zagreb - Centar; 
5. Informacije o učinjenim revizijama u zadnje dvije godine; 
6. Donošenje Plana kadrova za 2022.; 
7. 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 Kauzlarićev prilaz 7; 

8. Donošenje odluke 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 
Kauzlarićev prilaz 7 nakon odlaska u mirovinu. 

9. Donošenje odluke o stavljanju Ugovora o korištenju poslovnog prostora br. 01/6278/03 
od 11. lipnja 2003. godine u stanje mirovanja i o stavljanju izvan snage Odluke o raskidu 
ugovora o korištenju poslovnog prostora (Društvo reumatičara za djecu i odrasle); 

10. Donošenje odluke o preseljenju dvije ordinacije dentalne medicine s lokacije Grgura 
Ninskog 3 na lokaciju Runjaninova 4;  

11. Donošenje odluke o preseljenju ordinacije dentalne medicine s lokacije Grgura Ninskog 3 
na lokaciju Vrbanićeva 6; 

12. Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora; 
13. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme rukovoditelja službe 

financijsko računovodstvenih poslova i poslova nabave radi prestanka rada u Domu 
zdravlja na osobni zahtjev; 

14. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog liječnika 
opće/obiteljske medicine radi odlaska u mirovinu; 
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15. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog liječnika specijalista 
interne medicine radi odlaska u mirovinu; 

16. Izvješće o stanju sestrinstva; 
17. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jedne patronažne medicinske 

sestre i rukovoditeljice patronaže radi odlaska u mirovinu; 
18. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme četiri medicinske 

sestre/tehničara radi odlaska u mirovinu; 
19. Informacija o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme dvije medicinske 

sestre/tehničara radi prestanka rada u Domu zdravlja na osobni zahtjev dvoje djelatnika; 
20. Zamolba dr. med. za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
21. Zamolba med. sestre za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
22. Zamolba med. sestre za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
23. Zamolba med. sestre za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
24. Razno. 

- Informacija o zamolbi med. sestre o povratku u sustav Doma zdravlja 
- Informacija Ministarstva zdravstva o provedbi Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja 

plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog 
osiguranja 

- Izvješća sa cijepnih punktova 

   

                               Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                     

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

       specijalist psihijatar   
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