
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom zdravlja Zagreb – Centar 
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— 
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F: 01 4843456 

E: ravnateljstvo@dzz-centar.hr 
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— 
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KLASA: 006-30/22-01/018 
URBROJ: 251-510-03-20-22-01 
Zagreb, 16. rujna 2022. godine 
 
PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 

 
 Pozivate se na 24. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 20. rujna 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 23. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

kolovoz 2022. godine; 
3. Obavijest o prijedlogu Gradske ljekarne Zagreb vezano za etažiranje nekretnine na 

lokaciji Šestinska cesta 1; 
4. Obavijest o tehničkim kvarovima u ordinacijama na lokaciji Ljerke Šram 2; 
5. Obavijest o problematici usklađenja informatičkog sustava zdravstvenih ustanova s 

uvođenjem eura; 
6. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jedne medicinske 

sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi odlaska u mirovinu; 
7. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jedne medicinske 

sestre/tehničara, SSS, u Službi obiteljske medicine radi prestanka rada na osobni 
zahtjev dosadašnje zamjene; 

8. Donošenje odluke o zapošljavanju četiri doktora medicine radi zamjene zdravstvenih 
radnika koji su upućeni na specijalističko usavršavanje; 

9. Donošenje odluke o zapošljavanju jednog prvostupnika fizioterapije u Službi fizikalne 
medicine i rehabilitacije radi dugotrajnog bolovanja;  

10. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
11. Zamolba za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
12. Zamolba jedne  med. sestre za nastavkom rada nakon navršenih 65 godina života; 
13. Donošenje odluke o razrješenju člana Etičkog povjerenstva i imenovanju novog; 
14. Donošenje cjenika usluga pranja i glačanja; 
15. Razno. 

 

                                   Predsjednica Upravnog vijeća 

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

              dr. med., spec. psihijatar   
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