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PREDMET:  Sjednica Upravnog vijeća 

 
 
 
 Pozivate se na 30. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar 
koja će se održati dana 24. siječnja 2023. 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 28. i 29. redovne sjednice Upravnog vijeća; 
2. Izvješće o procjeni financijskih pokazatelja poslovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar za 

prosinac 2022. godine uz prikaz realizacije u odnosu na Financijski plan; 
3. Donošenje Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2023. godinu i donošenje 

odluka o nabavi roba, usluga i ustupanja radova čija je procijenjena vrijednost veća od 
400.000,00 kuna; 

4. Donošenje odluka o sklapanju dodataka 40 i 41 Ugovoru o provođenju primarne 
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s HZZO-om; 

5. Donošenje odluke o preseljenju 3 psihologa s lokacije Grgura Ninskog 3; 
6. Donošenje nove odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar; 
7. Donošenje odluke o sklapanju aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora  
8. Donošenje cjenika zdravstvenih usluga iz dentalne medicine; 
9. Izvješće o donaciji; 
10. Izvješće o pripravnosti; 
11. Zamolba jednog dr. med. za povratom u sustav Doma zdravlja; 
12. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme dva liječnika specijalista 

pedijatrije i dvije medicinske sestre/tehničara, SSS, za rad u novim timovima 
zdravstvene zaštite predškolske djece u gradskim četvrtima Brezovica i Novi Zagreb - 
Istok; 

13. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme jednog administratora – 
daktilografa u Službi RTG i UZV dijagnostike radi prestanka rada na osobni zahtjev 
djelatnika; 

14. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme 3 spremačice u Odsjeku za 
tehničke poslove i poslove održavanja radi prestanka rada u Domu zdravlja na osobni 
zahtjev dvoje djelatnika te odlaska u mirovinu jednog djelatnika; 

15. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog liječnika dentalne 
medicine u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi prestanka rada na osobni zahtjev 
djelatnika;  

16. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme 6 doktora medicine u Službi 
obiteljske radi prestanka rada dosadašnjih zamjena; 
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17. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme jednog tajnika – voditelja 
urudžbenog odjela u Službi za pravne, kadrovske, opće, tehničke poslove i poslove 
održavanja, informatičke poslove i poslove unapređenja kvalitete radi rodiljnog dopusta 
djelatnice. 

18. Razno. 
- Obavijest o ukidanju 4 ordinacije obiteljske medicine u gradskoj četvrti Donji grad 
- Obavijest o dopisima vezanim uz Ljekarnu Vrkljan, Ulica grada Vukovara 60 

 
 

                        Predsjednica Upravnog vijeća 

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

              dr. med., spec. psihijatar   
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