Na temelju Ugovora o sufinanciranju stomatološkog dežurstva u 2017. godini, klasa: 40207/17-01/7, ur.broj: 2186/1-02/2-17-2 od 02.02.2017. godine, Dom zdravlja Varaždinske
županije, Varaždin, Kolodvorska 20, OIB: 04489447850, zastupan po ravnatelju Draženu
Jagiću, dipl.oec., s jedne strane
i
,
(puni naziv ordinacije)

OIB:

,

, s
(adresa)

druge strane sklapaju

UGOVOR
o poslovnoj suradnji o provođenju
stomatološkog dežurstva
I.
Ovim Ugovorom Dom zdravlja Varaždinske županije ( u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) i
ugovorni doktor dentalne medicine
– privatni
zdravstveni radnik koji s Varaždinskom županijom ima sklopljen Ugovor o koncesiji (u daljnjem
tekstu: Privatnik), u punom sastavu tima, uređuju međusobna prava i obveze u pogledu
sudjelovanja u provođenju stomatološkog dežurstva u djelatnosti dentalne medicine osiguranim
osobama s područja Varaždinske županije.
II.
Stomatološko dežurstvo održavat će se nedjeljom, odnosno blagdanom od 09 do 17 sati,
prema rasporedu koji određuje ravnatelj Doma zdravlja, s time da će u dežurstvo ravnomjerno
uključivati ugovorne doktore dentalne medicine radnike Doma zdravlja i ugovorne doktore
dentalne medicine – privatne zdravstvene radnike na području Varaždinske županije.
III.
Rad za vrijeme dežurstva obavljati će se u opremljenom prostoru Doma zdravlja Varaždinske
županije na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A.
IV.
Privatnik se obvezuje da će se prilikom ispunjavanja obveze dežurstva, pridržavati odredbi
Općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji
se odnose na djelatnost primarne zdravstvene zaštite, te odredbi osnovnog ugovora koji je
sklopio sa HZZO-om.

1

V.
Dom zdravlja obvezuje se da će Privatniku koji sudjeluje u dežurstvu isplatiti novčanu naknadu
u iznosu od 1.500,00 kn sukladno Zaključku Varaždinske županije o sufinanciranju
stomatološkog dežurstva u 2017. godini.
Naknada za obavljeno dežurstvo isplaćuje se na temelju ispostavljene fakture Privatnika i
dostavljenog izvješća o radu tima, do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
VI.
Ugovorne strane suglasne su da će sve izmjene i dopune ovog Ugovora biti sačinjene u pisanom
obliku.
VII.
Ugovorne strane suglasne su da se ovaj Ugovor primjenjuje od 01. ožujka 2017. do 31. prosinca
2017. godine.
VIII.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana,
nakon potpisa, zadržava po jedan (1) primjerak.
Klasa: 500-07/17-01/1
Ur.broj: 2186-01-01-17U Varaždinu,

Dom zdravlja Varaždinske županije
Ravnatelj:
Dražen Jagić, dipl.oec.

(puni naziv ordinacije)

(potpis i pečat)
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