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Zagreb, 15. srpnja 2022. godine 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 

 
 
 
 Pozivate se na 22. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 19. srpnja 2022. godine (utorak) u 8:30 sati u Ravnateljstvu Doma 
zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4.  
 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 2022. 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 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine uz Bilješke; 

3. Donošenje odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Zagreb - Centar; 
4. Donošenje odluke o preseljenju ordinacije medicine rada s lokacije Grgura Ninskog 3 na 

lokaciju Martićeva 63a; 
5. Donošenje odluka o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Zagreb - Centar; 
6. Obavijest o dopisu Ministarstva zdravstva – dopuna Nacionalnog plana specijalističkog 

usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.); 
7. Izvješće o pripravnosti; 
8. Donošenje odluke o suglasnosti na prelazak dr. med., spec. psihijatrije iz Opće 

županijske bolnice Vinkovci u Dom zdravlja Zagreb – Centar; 
9. Zamolba rukovoditelja Službe RTG i UZV dijagnostike za zapošljavanjem na 

neodređeno vrijeme administratora – daktilografa u Službi RTG i UZV dijagnostike; 
10. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog stručnog prvostupnika 

(bacc.) fizioterapije u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije radi roditeljskog dopusta; 
11. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog zdravstveno – 

laboratorijskog tehničara u Službi medicinsko – biokemijske djelatnosti radi bolovanja; 
12. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 3 liječnika obiteljske medicine u 

Službi obiteljske medicine radi rodiljnog dopusta djelatnice te roditeljskih dopusta; 
13. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 2 medicinske sestre/tehničara, 

SSS radi prestanka rada u Domu zdravlja dosadašnjih zamjena; 
14. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme magistra farmacije radi zamjene 

za vrijeme godišnjih odmora; 
15. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme 8 spremačica za rad u 

Odsjeku za tehničke poslove i poslove održavanja; 
16. Zamolba dr. med. dent. za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
17. Razno. 
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                        Predsjednica Upravnog vijeća 

                                        Izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, 

              dr. med., spec. psihijatar   
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