SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE
Broj: 05-6/22-2015
Krapinske Toplice, 11.12.2015.

POZIV
na 18. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
koja će se održati u uredu ravnateljice Bolnice
u srijedu, dana 16.12.2015. godine u 16,00 sati

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 23.10.2015.godine
2. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine s
primjenom od 1. kolovoza 2015.g.
3. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za X i XI mjesec 2015.
4. Donošenje Izmjene popisa prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava za
2015. godinu i utvrđivanje popisa prioriteta za raspored dodijeljenih decentraliziranih
sredstava za 2016. godinu
5. Usvajanje III. Izmjene Financijskog plana za 2015. godinu
6. Usvajanje II. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
7. Usvajanje Financijskog plana Bolnice za razdoblje 2016.-2018. godine
8. Donošenje Odluke o isplati dara u naravi radnicima Bolnice u vrijednosti od 400,00 kn – u
obliku poklon bona trgovačke kuće Trgocentar d.o.o. Zabok, na teret vlastitih sredstava
Bolnice
9. Donošenje Odluke o sklapanju polica osiguranja sa Croatia osiguranje d.d. Zagreb za I.
mjesec 2016.g., odnosno do provedbe postupka javne nabave za usluge osiguranja imovine,
osoba i odgovornosti
10. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja: stručnog referenta za kadrovske poslove i
administrativnog referenta za vođenje urudžbenog zapisnika i prijem te otpremu pošte (2
izvršitelja SSS) na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta, prvostupnika/ce
sestrinstva (3 izvršitelja), medicinske sestre/tehničara (1 izvršitelj) i pomoćne radnice u
kuhinji (2 izvršitelja) na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnih radnica
11. Donošenje Odluke:
a) o sklapanju Ugovora sa Parketmont, vl. Boris Jurin iz Luga Poznanovečkog o izvođenju
radova na zamjeni podova u objektima Bolnice, na iznos od 217.476,46 s uračunatim PDV-om
b) o sklapanju Ugovora za nabavu strojeva za pranje podova (6 kom) sa O-K-THE d.o.o.
Zagreb, Vučak 16a, po ukupnoj cijeni od 138.394,85 kn (s uračunatim PDV-om)
12. Donošenje Odluke o zahtjevu administrativnih i računovodstvenih radnika (službenika) SSS
upravnog i ekonomskog usmjerenja za povećanje koeficijenta za obračun plaće (od 0,824 na
0,854) i zahtjev radnika (službenika) na radnom mjestu kontrolor SSS i VŠS za povećanje
koeficijenta
13. Donošenje Dopune Pravilnika o utvrđivanju najmanjeg broja pripravničkih mjesta za
zdravstvene radnike u Bolnici

14. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
15. Donošenje Pravilnika o alkotestiranju, testiranju na droge i druga sredstva ovisnosti na
radnom mjestu
16. Usvajanje Diobene bilance podjele nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i
obveza između Bolnice i Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice uslijed statusne
promjene odvajanja ustrojstvene jedinice OŠ pri Bolnici i time osnivanja nove ustanove te o
prijenosu ugovora o radu radnika OŠ pri Bolnici na novog poslodavca-Centar
17. Pitanja i prijedlozi

Predsjednica
Upravnog vijeća
Martina Jus,dipl.iur.,v.r.

Prilog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća
Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za X i XI mjesec 2015.
Izmjene Popisa prioriteta decentraliziranih sredstava
III. Izmjene Financijskog plana Bolnice za 2015.g.
II. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.g.
Financijski plan za 2016.-2018.godinu
Dodatak I ugovoru sa HZZO
Prijedlozi za zapošljavanje
Diobena bilanca podjele Bolnice uslijed statusne promjene
odvajanja OŠ pri Bolnici i osnivanje nove ustanove
Dopuna Pravilnika o utvrđivanju najmanjeg broja pripravničkih mjesta
za zdravstvene radnike
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o alkotestiranju, testiranju na droge i druga sredstva ovisnosti
Zahtjev radnika SSS ekonomskog i upravnog usmjerenja za
povećanje koeficijenta

Dostaviti:
a) Članovima Upravnog vijeća i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Martina Jus,dipl.iur., predsjednica, Zagreb, Rudeška 177
Ivan Šantek,dr.med., član, Zlatar Bistrica, Nazorova 5
Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica, S.Radića 76, Veliko Trgovišće
Sunčica Martinec,dr.med., članica, ovdje
Miljenko Cesarec,prvostupnik fizioterapije, član, ovdje

b) Osobama koje po zakonu sudjeluju u radu Upravnog vijeća
1. Željka Žnidarić,univ.spec.oec., ravnateljica
2. dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., zamjenik ravnateljice i predsjednik Stručnog vijeća
c) Krapinsko-zagorska županija

1. Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije
2. mr.sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
3. Martina Gregurović Šanjug,dipl.soc.rad., v.d. pročelnik Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
4. Petra Vrančić Lež,dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke
poslove
d) Ostali
1. Dubravka Bakliža,dipl.oec., voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene
poslove
2. Irena Cvilinder-Hrenić,dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće
poslove
3. Darija Granec,dr.med., pomoćnica ravnateljice za osiguranje i unapređenje
kvalitete zdravstvene zaštite
4. Đuro Tomić, dipl.med.teh., pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo
5. Zdravko Maček,dipl.physioth., glavni fizioterapeut Bolnice
6. Arhiva

