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SPECIJALNA BOLNICA ZA 

MEDICINSKU REHABILITACIJU 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Broj: 01-7-10/2-2019 

Stubičke Toplice, 30. 09. 2019. 
 

Z A P I S N I K 

 

s 26. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, 30. rujna 2019.  godine 

u 09.00 sati u prostorijama biblioteke Bolnice u Stubičkim Toplicama 

 

Nazočni: 

 

Članovi Upravnog vijeća: 

1.  Ana Klanjčić, dr.dent.med., Predsjednica Upravnog vijeća, 
2   Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., članica Upravnog vijeća, 

3.  Janko Buzjak, dipl.ing., član Upravnog vijeća, 

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

     5. Nina Gradiški Zrinski, vft.,članica Upravnog vijeća 

 

Ostali nazočni: 

1. Davor Gredičak, dr.med., ravnatelj, 
2.  Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo –gms, 

3. Branko Markulinčić, dr,med., predsjednik Radničkog vijeća 

4. Mirjana Tomić, oec., voditeljica odjel rač.-fin. poslova 

5. mr. sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti 

 

Ostali odsutni članovi: 

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

 

D N E V N I RED 

 

1 Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća od 28 kolovoza 2019. 

godine, 

2. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.08.do 

31.08.2019. godine, 

3. Imenovanje zamjenika ravnatelja, 

4. Imenovanje Povjerenstva za lijekove, 

5. Imenovanje Etičkog povjerenstva 

6. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu, 

7. Slobodna riječ 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća od 28. kolovoza 2019. godine. 

 

 Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 
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Verificira se zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju od 28. kolovoza 2019. godine. 
 

 

Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.08.do 31.08.2019. godine. 

 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

ODLUKU 

 

I  Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. kolovoza do 31. kolovoza 

2019.  godine. 

II  Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 
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Točka 3. 

Imenovanje zamjenika ravnatelja 
 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

ODLUKU 

 

I Imenuje se  KREŠIMIR  ŠKOF, dipl. iur., zaposlen na radnom mjestu 

Voditelj odjela za pravne, kadrovske i opće poslove,  sa danom  01. listopada 2019. godine 

na dužnost Zamjenika ravnatelja  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke 

Toplice, Park Matije Gupca 1, na razdoblje od 4 godine. 

II Zamjenik ravnatelja svoje poslove obavlja u punom radnom vremenu. 

 III Zamjenik ravnatelja Bolnice u odsutnosti ravnatelja obavlja poslove sukladno 

odredbama članaka 42. Statuta Bolnice.  

IV Tijekom prisutnosti ravnatelja, zamjenik obavlja poslove sukladno nalogu i 

ovlaštenju ravnatelja. 

 

Točka 4. 

Imenovanje Povjerenstva za lijekove 

 
 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

 I IMENUJE SE  POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  u sastavu: 

1. SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar, - Predsjednica Povjerenstva, 

(zamjenica: ALEKSANDRA UHERNIK KOVAČEVIĆ, dr. med., spec. 

radiologije, subspec. ultrazvuka)  

2. BRANKO MARKULINČIĆ, dr. med., spec. fizijatar, (zamjenik: SILVIJE 

PASSEK, dr. med., spec. neurolog) 

3. BORIS  KASUN, dr. med., spec. fizijatar, (zamjenica: mr. sc. GORDANA 

GOSPOČIĆ,  dr. med., spec. fizijatar) 

4. DANIELA VIŠNJIĆ, dr. med., spec. fizijatar, (zamjenica: GORDANA 

KOKANOVIĆ, dr. med., spec. fizijatar) 

5. JASNA KRUŠAK, dr. med., spec. fizijatar, (zamjenik: BLAŽ 

GOSPOČIĆ, dr. med., spec. fizijatar) 

II Povjerenstvo za lijekove obavlja slijedeće poslove: 

 prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici 

 dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Bolnica godišnje financijsko izvješće o 

kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode u Bolnici                                                                                                                                 

 koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda 

nadležnom tijelu 

 procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda, 

sukladno smjernicama Zavoda, a na prijedlog doktora medicine specijalista 

 dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno 

financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda                                    

 procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova 

Zavoda ili kada osigurana osoba Zavoda ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka 
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utvrđene listom lijekova Zavoda u okviru indikacija odobrenih registracijskim 

statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te odobrava njihovu primjenu na prijedlog 

doktora medicine specijalista 

 prati rezistenciju antimikrobnih lijekova u zdravstvenoj ustanovi i donosi smjernice 

za primjenu rezervnih antibiotika 

 prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera 

za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici. 

III Povjerenstvo za lijekove se obvezuje donijeti Poslovnik o svome radu.  
 

 
Točka 5. 

Imenovanje  Etičkog povjerenstva 
 
 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 
 

O D L U K U 
 

I IMENUJE SE ETIČKO POVJERENSTVO Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju Stubičke Toplice  u sastavu: 

1. BORIS KASUN, dr. med.,  Predsjednik, (BRANKO MARKULINČIĆ, dr. med., 

- zamjenik) 

2. IVICA  ŠESTAK, župnik Župe Stubičke Toplice.  – vanjski član (MIROSLAV 

MUČNJAK, prof. iz Stubičkih Toplica - zamjenik) 

3. VIŠNJA SABOL, vft., – član (GORAN KANTOCI, ft. -zamjenik) 

4. NADA TURK, ms, – član (LIDIJA PAGADUR, vms. - zamjenik) 

5. KREŠIMIR ŠKOF, dipl. iur.,   - član (DAVORKA LACKOVIĆ, dipl. soc. 

radnik - zamjenik) 

II         Etičko povjerenstvo Bolnice: 

- prati primjenu etičkih  i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju 

djelatnosti Bolnice,  

- odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi, 

- nadzire uzimanje dijelova organa umrle osobe nakon provedene obdukcije u 

znanstveno-nastavne svrhe, 

- rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Bolnice. 

 III Etičko Povjerenstvo će sukladno članku 45 Statuta Bolnice  donijeti Poslovnik 

o radu Povjerenstva u roku od mjesec dana od dana imenovanja.  
 
 

Točka 6. 

Imenovanje  Povjerenstva za kvalitetu 

 

 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 
 

I IMENUJE SE POVJERENSTVO ZA KVALITETU Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  u sastavu 

1. BORIS KASUN, dr. med., spec. fizijatar -  Predsjednik,  

2. SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar – članica, 
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3. DANIELA VIŠNJIĆ, dr. med., spec. fizijatrica – članica, 

4. BRANKICA KURTOIĆ, bacc. phisioth. – članica, 

5. HELENA ŠKUDAR, bacc. sestrinstva – članica, 

6. DAVORKA LACKOVIĆ, dipl. soc. Radnica – članica, 

7. MARKO FRAJTAK, dipl. ing. sig.  – član  

II Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice: 

- vodi registar Bolnice o umrlim pacijentima, 

- vodi registar Bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima 

Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 

- provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice, 

- provodi kontrolu kvalitete i predlaže mjere za provođenje mjera 

međunarodnog certifikata. 

Povjerenstvo za kvalitetu podnosi tromjesečno izvješće ravnatelju o radu. 

Povjerenstvo za kvalitetu obvezno je Agenciji polugodišnje podnositi izvješće o 

svojem radu. 

III Povjerenstvo  za kvalitetu  će sukladno članku 52.  Statuta Bolnice  donijeti 

Poslovnik o radu Povjerenstva u roku od mjesec dana od dana imenovanja.  
 
 

Točka 7. 
Slobodna riječ 

 

 

               Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

            Danica Pavelić Ana Klanjčić, dr. dent. med. 
 

 


