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SPECIJALNA BOLNICA ZA 

MEDICINSKU REHABILITACIJU 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Broj: 01-7-13/2-2016 

Stubičke Toplice, 21.12.2016 

Z A P I S N I K  

 

 sa 43. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice,  28. prosinca  2016. 

godine u 11.00 sati. 

 

 Nazočni: 

 

 Članovi Upravnog vijeća: 

 

1. Sandra Belinić, prof.kin., Predsjednica Upravnog vijeća, 

2. prof.dr.sc. Marijan Kovačić, prof., član upravnog vijeća 

3.  Jasminka Marija Cerc, dipl. ing.,  članica Upravnog vijeća, 

4.  Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća 

5.  Branko Markulinčić, dr.med., član Upravnog vijeća 

  

Ostali nazočni: 

 

1.  Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja 

2.  Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe 

3.  Štefica Škvorčec, vms ., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – gms, 

4.  Nina Gradiški Zrinski,vft, predsjednica Radničkog vijeća, 

5.  Miljenka Mužar Sertić -  v.d. pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, 

socijalnu skrb, udruge i mlade  

 

Opravdano odsutni: 

 

1.  Davor Gredičak, dr. med., ravnatelj 

1.  Silvije Passek, dr.med., - pomoćnik ravnatelja za kvalitetu 

 

 

D N E V N I  RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća od 30. studenog 

2016. godine, 

2. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za  razdoblje 01.11. 

do 31.11.2016. godine,  

3. Plan stručnog osposobljavanja za 2017 godinu. 

4. Slobodna riječ. 

 

Krešimir Škof, mag.iur.:  Predlaže se da se u dnevni red kao točka 4. uvrsti – Isplata 

razlike jubilarnih nagrada za 2013 godinu. Time bi dosadašnja točka 4. postala točka 5. 

 

Dopunjeni dnevni red je jednoglasno prihvaćen:. 
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Točka 1 

Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća od 30. prosinca 2016. godine. 

 

Verificira se zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju od 30. studenog 2016. godine. 

 

Točka 2 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalna bolnice za  razdoblje 01.11. do 30.11.2016. 

godine 

 

                              Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I  Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. studenog do 30. 

studenog 2016.  godine. 

II  Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

            Točka 3 

Plan stručnog osposobljavanja za 2017 godinu  

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I Donosi se Plan obavljanja pripravničkog staža i stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa zdravstvenih i nezdravstvenih 

radnika bolnice, a sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za primanje 

zdravstvenih radnika na pripravnički staž te odredbama Pravilnika o radu Bolnice. 

II Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planiraju 

se: 

1. Zdravstveni radnici: 

a)   doktor medicine  -  3 

b)   prvostupnik fizioterapije  -10 

b)   fizioterapeutski tehničar -12 

c)   radni terapeut  -  2 

2. Nezdravstveni radnici: 

a) prvostupnik ekonomije  - 3 

b) prvostupnik informatike - 2 

c) konobar    - 3 

d) kuhar    - 3 

3. Za obavljanje pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa 

(volontiranje) pripravnika starijih od 29 godina koji ne mogu iskoristiti mjere 

sukladno odredbama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 

a) prvostupnice sestrinstva  - 2  

III Odluka se dostavlja  Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti. 

 

 

Točka 4 
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Isplata razlike jubilarnih nagrada za 2013 godinu. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I Odobrava se isplata razlike jubilarne nagrade radnicima koji su pravo 

ostvarili 2013. godine i kojima je isplaćena jubilarna nagrada po osnovici 500,00 

kuna. 

II Isplata razlike jubilarne nagrade biti će isplaćena iz vlastitih prihoda. 

III S radnicima kojima će se isplatiti razlika jubilarne nagrade potrebno je 

sklopiti sporazum o isplati. 

 

Točka 5 

Slobodna riječ 

 

Zapisničarka:                                                  Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

          Danica Pavelić                                  Sandra Belinić, prof.kin. 

 

 

 


