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SPECIJALNA BOLNICA ZA 

MEDICINSKU REHABILITACIJU 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Broj: 01-7-13/2-2019 

Stubičke Toplice, 19. 12. 2019. 
 

Z A P I S N I K 

 

s 29. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, 19. prosinca 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.  Boris Kasun, dr.med.,  član Upravnog vijeća, 

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

                 5. Janko Buzjak, dipl.ing., član 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. Krešimir Škof, dipl.iur. zamjenik ravnatelja 

6.Tomo Pavić, dr.med. PU HZZO Krapina 

7. Miljenka Mužar Sertić, dipl. soc. rad. Upravni odjel za zdravstvo 

 

 

D N E V N I RED 

 

1 Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća od 28.studenog 2019. 

godine, 

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

30.11.2019. godine, 

3 III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.godinu. 

4 II Izmjena i dopuna  Plana nabave  za 2019. godinu, 

5 Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora za frizersko-pedikerski salon. 

6 Plan pripravništva za 2020. godinu, 

7 Slobodna riječ. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća od 28 studenog 2019. godine. 

 

 Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 
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O D L U K U 

 

Verificira se zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju od 28. studenog 2019. godine. 
 

 

Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.11.do 30.11.2019. 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. studenog do 30. studenog 

2019. godine. 

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

čini njezin sastavni dio. 

 
 

Točka 3. 

                              III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. 

 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

 

ODLUKU 

 

I  Donosi se odluka o trećoj izmjeni Financijskog plana za 2019. godinu  

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. 

 II  Treća izmjena Financijskog plana Bolnice za 2019. godinu donosi se na razini 

podskupine treće razine računskog plana. 

III  Treća izmjena Financijskog plana Bolnice za 2019. godinu nalazi se u privitku 

ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

IV Treća izmjena financijskog plana bolnice za 2019. godinu stupa na snagu 

danom usvajanja na skupštini Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

 

 

Točka 4. 

                               II Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu. 

 

Prijedlog II izmjene plana nabave objašnjen je zajedno s točkom 3. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

ODLUKU 
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I  Prihvaća se II Izmjena i dopuna plana nabave  Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2020. godinu. 

II  II izmjena i dopuna plana nabave nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin  

sastavni dio. 

III  II izmjena  plana nabave za 2019. godinu stupa na snagu dano usvajanja  

treće izmjene financijskog plana  bolnice za 2019. godinu na skupštini Krapinsko-zagorska 

županije. 

               IV  Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da po provedenim nadmetanjima postupaka 

javne nabave sklopi ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima. 

                
Točka 5. 

      Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora za frizersko-pedikerski salon   

                               

 

ODLUKU 

 

I Prihvaća se prijedlog za odabir najpovoljnije ponude  Povjerenstva za 

provedbu javnog natječaja za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora za obavljanje djelatnosti frizersko-pedikerskog salona u prizemlju zgrade Dijana 

površine 34 m² na rok od 5 godina ponuditelja:  

 Frizerski salon „LELA“, vl. Danijela Pušek, Kraljev Vrh, Zelengajska 8, Jakovlje, 

MB:98096362. s iznosom najamnine  =6,50 eura, PDV iznosi =1,625 eura, 

sveukupno iznos najamnine =8,125 eura za 1m²  u kunskoj protuvrijednosti prema 

srednjem tečaju NBH na dan plaćanja. 

II Odluka o odabiru se dostavlja Krapinsko-zagorskoj županiji radi davanja 

suglasnosti na odabir. 

III Ovlašćuje se ravnatelj da po dobivenoj suglasnosti Krapinsko-zagorske 

županije sklopi ugovor za davanje u zakup poslovnog prostora. 
 

Točka 6. 
Plan pripravništva za 2020 godinu. 

 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 

 

ODLUKU 

 

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   -15 

d)   fizioterapeutski tehničar -15 

e)   radni terapeut   -  4 

III Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planiraju se: 

a)   prvostupnica sestrinstva -  2 

b)   prvostupnik fizioterapije   -10 

c)   fizioterapeutski tehničar  -11 

d)   magistar ekonomije  -  1 
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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. 

 
Slobodna riječ 

 
 

               Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

            Danica Pavelić Ana Klanjčić, dr. dent. med. 


