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SPECIJALNA BOLNICA ZA 

MEDICINSKU 

REHABILITACIJU STUBIČKE 

TOPLICE 

 

Broj: 01-7-11/2-2020. 

Stubičke Toplice, 29.10. 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 40. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama restorana bolnice, 29. listopada 2020.  

godine u 09.00 sati. 

 

Nazočni: 

 

Članovi Upravnog vijeća: 

1. Ana Klanjčić, dr.dent.med., Predsjednica Upravnog vijeća, 

2.  Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., članica Upravnog vijeća, 
3. Ksenija Gospočić, dr.med., članica Upravnog vijeća, 

4. Stanko Belina, dr.med., član Upravnog vijeća, 

 

Ostali nazočni:  

1 Davor Gredičak, dr.med., ravnatelj, 
2.   Krešimir Škof, dipl.iur., zamjenik ravnatelja 

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

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

 

Opravdano odsutni članovi Upravnog vijeća: 

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

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

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

 

Opravdano odsutni ostali: 

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

 

D N E V N I RED 

 

1 Verifikacija Zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća od 29 rujna 2020. godine, 

2.  Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09. do 

30.09.2020. godine, 

3. Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 

30.09.2020. godine, 

4. Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 

30.09.2020. godine, 

5. Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020. godine, 

6. Ugovor  o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite 

s HZZO-a za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca  2020. godine, 

7. Slobodna riječ. 
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Točka 1. 

Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća od 29.rujna 2020. godine. 

 

 Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

Verificira se zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju od 29. rujna 2020.. godine. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09. do 30.09.2020. 

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. rujna do 30. rujna 2020.  

godine. 

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

i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 3. 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2020. 

godine. 

 

 

ODLUKU 

 

I  Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 

2020.  godine. 

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

i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2020.. 

godine  

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

ODLUKU 

 

I  Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 

2020.  godine. 
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II  Izvješće ravnatelja o poslovanju  Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020. godine  
 

. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 

 

I  Prihvaća se Izvješće o  izvršenju Financijskog plana  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 

2020. godine. 

II  Izvješće o izvršenju Financijskog plana Bolnice nalazi se u privitku ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

 
Točka 6. 

II izmjena Financijskog plana za 2020. 
 

 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 

 
I Donosi se Druga izmjena Financijskog plana Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2020. godinu 
II  Druga izmjena Financijskog plana za 2020 donosi se na razini podskupine 

treće razine računskog plana.  
III Druga izmjena Financijskog plana za 2020.godinu nalazi se u privitku ove 

odluke i čini njezin sastavni dio. 
IV Druga izmjena Financijskog plana bolnice za 2020. godinu stupa na snagu 

danom usvajanja na skupštini Krapinsko-zagorske županije.  
 

Točka 7. 
II izmjena Plana nabave za 2020. 

 
 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 
 

I Donosi se Druga izmjena Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2020. godinu 

II  Druga izmjena Plana nabave za 2020 nalaz se u privitku ove odluke i čini 
njezin sastavni dio.  

III Druga izmjena Plana nabave za 2020.godinu stupa na  snagu danom 
usvajanja druge izmjene Financijskog plana  bolnice za 2020. godinu na skupštini 
Krapinsko-zagorske županije. 

IV Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenim nadmetanjima postupka 
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javne nabave sklopi ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima. 
 

Točka 8. 
Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 

 

I IMENUJE SE POVJERENSTVO za izbor specijalizanta  Specijalne 

bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  u sastavu 

1. SILVIJE PASSEK, dr. med., spec. neurolog -  Predsjednik,  

2. BRANKO MARKULINČIĆ, dr. med., spec. fizijatar – član, 

3. SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar – članica, 

4. GORADANA KOKANOVIĆ, dr. med., spec. fizijatrica – članica, 

5. KREŠIMIR ŠKOF, dipl. iur., zamjenik ravnatelja - član 

II Povjerenstvo za izbor specijalizanta obvezno je sukladno članku 3. 

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta: 

-  izvršiti pregled, ocjenu i bodovanje  dostavljene dokumentacije,  

- na oglasnoj ploči Bolnice objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima 

koje su stekli sukladno mjerilima u roku od 15 dana od dana završetka 

roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, 

- obaviti razgovor s pristupnicima koji su podnijeli potpunu dokumentaciju 

u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj, a u svrhu 

stjecanja uvida u opća znanja, specifična znanja, motiviranost i ostale 

sposobnosti sukladno članku 6. Pravilnika,  

Prije početka razgovora izvršiti uvid u originalnu dokumentaciju traženu 

natječajem. 

- dostaviti ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju u roku 

od 15 dana od obavljenih razgovora s pristupnicima.  

 

 
Točka 9. 

Dodatak Ugovora  za izvođenje radova na  izvođenju radova obnove vanjskih bazena i 

popratnih prostora – gradnja bazne  i hotela  -I faza (zatvoreni bazen do kote+-0,00  

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

 

ODLUKU 

 

 I Ovlašćuje se  ravnatelj Bolnice da  potpiše Dodatak III Ugovora kuna s 

izvoditeljem radova Niskogradnja Hren d.o.o., Donja Stubica, Golubovečka 85, a koja je 

član zajednice ugovaratelja: Niskogradnja Hren d.o.o.; VODOLIM, završni radovi u 

građevinarstvu i trgovina, vl. Vanja Brundula, Golubovečka 85, 49240 Donja Stubica na 

izvođenju radova obnove vanjskih bazena i popratnih prostora – gradnja bazena i 

hotela – I faza kojim se produžuje rok izvođenja do 31. 01. 2021. godine te kojim član 

zajednice VODOLIM, završni radovi u građevinarstvu i trgovina, vl. Vanja Brundula, 

Golubovečka 85, 49240 Donja Stubica preuzima radove podizvoditelja CORE 

UPRAVLJANJE, d. o. o., Ulica Maksimilijana Vrhovca 14, Varaždin, OIB:56325839202 

– u vrijednosti podugovora od  =87.991,00 kuna bez PDV-a. 
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 II Odluka se dostavlja Županu Krapinsko-zagorske   županije  radi davanja 

suglasnosti temeljem članaka 15. i 30. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine 

 

 
Točka 10. 

Dodatak Ugovora  za izgradnju glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska 

bazena – II faza 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 

 

 I Ovlašćuje se  ravnatelj Bolnice da  potpiše Dodatak Ugovora za izradu 

glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena – II faza broj: MV-

06/2019, Urbroj: 02-08/MV-6-7-2019 od 19. 12. 2019. godine  sa  AMG Studio, d. o. o., 

Trg hrvatske kraljice Jelene 2, 49223 Sveti Križ Začretje, OIB: 58147022911  kojim se 

produžuje rok izvođenja do 01. 06. 2021. godine. 

 II Odluka se dostavlja Županu Krapinsko-zagorske   županije  radi davanja 

suglasnosti temeljem članaka 15. i 30. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine 

 

Točka 11. 

Odluka o zapošljavanju 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

  

ODLUKU 

 

I Odobrava se  zapošljavanje u  Specijalnoj bolnici za medicinsku 

rehabilitaciju Stubičke Toplice  

   

na neodređeno vrijeme 

 prvostupnika radiološke  tehnologije  na   nepuno radno vrijeme od 20 sati 

tjedno  

a) 2  (dvije) medicinske sestre/tehničara 

na određeno vrijeme 

a) 3  (tri) medicinske sestre/tehničara – zamjena za bolovanje 

b) 1 (jedna) konobarica – zamjena za bolovanje 

II Odluka se dostavlja  Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti za 

zapošljavanje. 

 

Točka 11. 

Slobodna riječ 

 

 

 Zapisničarka:             Predsjednica 

                Upravnog vijeća: 

Danica Pavelić 

              Ana Klanjčić, dr. dent. med. 
  


