
SPECIJALNA BOLNICA ZA 

MEDICINSKU REHABILITACIJU 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Broj: 01-7-12/2-2018 

Stubičke Toplice, 21.12.2018. 

 

Z A P I S N I K  

 

 s 16. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice,  21. prosinca 2018. 

godine u 09.00 sati. 

 

 Nazočni: 

 

 Članovi Upravnog vijeća: 

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

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

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

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

 5.  Janko Buzjak, dipl.ing., čaln Upravnog vijeća 

 

Ostali nazočni: 

 1.  Davor Gredičak, dr.med., ravnatelj 

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

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

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

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

 

 

Opravdano odsutni ostali: 

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

 

   

 D N E V N I  RED  

 

1 Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća od 29. studenog 2018. 

godine, 

2 Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.11.do 

30.11.2018. godine, 

3 IV izmjena Plana  nabave za 2018. godinu, 

4 Pravilnik o sigurnosti informacija i postupanju s osobnim podacima,, 

5 Plam pripravništva za 2019. godinu,, 

            6.   Ugovor o prijenosu dijela zemljišta u vlasništvo HEP-a 

7.   Slobodna riječ 

 

Davor Gredičak, dr.med.:   Predlaže  dopunu dnevnog reda točkom 7.  Isplata nagrade  

radnicima za ostvarene rezultate. Dopuna Dnevnog reda je  jednoglasno prihvaćena.  

 

 



Točka 1. 

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća od 29.studenog 2018. godine. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

Verificira se zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju od  29.studenog  2018. godine. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.11.do 30.11.2018 

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 

2018.  godine. 

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

i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 3. 

IV Izmjena Plan nabave za 2018. godinu. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

 I Donosi se IV  Izmjena Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju za 2018. 

 II  IV Izmjena  Plan nabave za 2018. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini 

njezin sastavni dio. 

 III Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenim nadmetanjima postupaka 

javne nabave sklopi ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima. 

 

Točka 4. 
Pravilnik o sigurnosti informacija i postupanju s osobnim podacima 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I     Donosi se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. 

II  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka nalazi se u privitku ove odluke i čini 

njezin sastavni dio. 



III  Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči. 

 

 

Točka 5. 

Plan pripravništva za 2019. 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. 

II Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih 

radnika na pripravnički staž te odredbama Pravilnika o radu Bolnice Za pripravnički 

staž zdravstvenih radnika planiraju se: 

a)   doktor medicine   -  3 

b)   prvostupnica sestrinstva -  4 

c)   prvostupnik fizioterapije   -12 

d)   fizioterapeutski tehničar -11 

e)   radni terapeut   -  2 

III Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planiraju se: 

a)   prvostupnica sestrinstva -  4 

b)   prvostupnik fizioterapije   -12 

c)   fizioterapeutski tehničar -11 

d)   radni terapeut   -  2 

e)  prvostupnik ekonomije  -  3 

f)  prvostupnik informatike -  3 

g)  provstupnik zaštite na radu -  1 

h)  konobar    -  3 

i)  kuhar    -  3 

III Odluka se dostavlja  Ministarstvu zdravstva radi davanja suglasnosti. 

 

 

Točka 6.   ¸ 

Ugovor o prijenosu dijela zemljišta u vlasništvo HEP-a 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park 

Matije Gupca 1,  predaje u vlasništvo HEP – Operateru distribucijskog sustava, d. o. o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb  

- nekretninu k.č.br.  8/8, površine 55 m² upisanu u z.k.ul.br. 3230 k.o. 

Oroslavje, a radi izgradnje trafosformatorske stanice 10(20)/0,4 kV 

TDS084 sukladno Predugovoru o priključenju broj 400200-180342-

00110198. 

II  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice predaje  

nekretninu opisanu prethodnim stavkom bez naplate, a o predaji i stjecanju prava 

vlasništva na nekretnini sklopiti će se posebni Ugovor. 



III  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice ovlašćuje 

HEP – Operateru distribucijskog sustava, d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb da 

temeljem sklopljenog ugovora ishodi uknjižbu prava vlasništva i prava korištenja 

nekretnine iz stavka I ove Odluke.     

IV  Odluka o predaji nekretnine u vlasništvo dostavlja se Krapinsko-

zagorskoj   županiji  radi davanja suglasnosti. 

V  Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Krapinsko-zagorske 

županije. 

 

Točka 7. 

Isplata nagrade  radnicima za ostvarene rezultate. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

O D L U K U 

 

I  Daje se suglasnost na Odluku ravnatelja broj: 02-1827/2-2018. od 20.12.2018. 

godine o nagradi radnicima za radne rezultate ostvarene tijekom 2018. godine. 

II Odluka ravnatelja nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 8, 

Slobodna riječ 

Zapisničarka:                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

           Danica Pavelić                                                    Ana Klanjčić,  dr.dent.med. 


