
 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 

ZAGREB, Kišpatićeva 12 

Klasa: 1.2.1.1-22/18-1 

Zagreb, 21. srpnja 2022. 

 

P  O  Z  I  V 

 

za 71. sjednicu Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb koja će se održati u srijedu,  

27. srpnja 2022. godine u dvorani IV Edukacijskog centra Istok KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12,  

s početkom u 11:00 sati uz predloženi 

 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija zapisnika 69. redovne i 70. izvanredne sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Izvješće o financijskom poslovanju KBC-a Zagreb za lipanj 2022. godine i  Financijski  

izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine sa Bilješkama 

 

3. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 

    200.000,00 kuna bez PDV-a 

 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu 

 

5. Prihvat donacija 

 

6. Dodatak VII Ugovoru s HZZO-om o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne 

zdravstvene zaštite 

 

7. Prijedlog zaključenja ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog 

osiguranja s osiguravajućim društvom AGRAM LIFE osiguranje d.d.. 

 

8. Dopuna Odluke o isplati naknade djelatnicima za izvršene zdravstvene usluge tijekom 

2022. godine  

 

9. Donošenje odluke o ishođenju suglasnosti za zapošljavanje radnika 

 

10.a) Stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Nacionalnog plana   

          specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje za  

          Klinički bolnički centar Zagreb, Klasa: 4.2.2.19/14-19 od 4. studenoga 2021.  

      b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunamaNacionalnog  plana specijalističkog  

           usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020-2024.) za  

           Klinički bolnički centar Zagreb  

 

11.a) Izvješće vezano uz donošenja Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima   

radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 82/2022.) 

     b) Prestanak važenja Odluke Klasa: 1.2.1.1.-18/8-14, Broj: 01/006 od 5. srpnja 2018. 
 

12.a) Izvješće o provedbi Ugovora od 10. kolovoza 2007., Broj: 01-30/390-07/001 

     b) Davanje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje V. Aneksa Ugovora 

 

 



13. Produljenje radnog odnosa radnika nakon navršenih 65 godina života i 15 godina  

            mirovinskog staža 

 

14. Prigovor na natječaj za prijam djelatnika u radni odnos za radno mjesto prvostupnik     

radiološke tehnologije od 15.06.2022. godine 

 

15.   Kvartalno izvješće o pripravnosti za razdoblje travanj - lipanj 2022. godine  

 

16.   Razno 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 
 

Iskra Primorac, mag.oec., v.r. 


