
         SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
           KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-6/1-2017
Krapinske Toplice, 15.02.2017.

P O Z I V

na 30. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
koja će se održati u uredu ravnateljice 

u utorak, dana 21. veljače 2017.g. u 17:00 sati

D N E V N I   R E D
 

1. Usvajanje zapisnika: 
a) sa 27. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 07. prosinca 2016.g.
b) sa 28. telefonske sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 22. prosinca 2016.g.
c) sa 29. telefonske sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 29. prosinca 2016.g.

2. Donošenje Odluke o sklapanju:
a) Dodatka VII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za
razdoblje  od 01.  travnja 2015.g.  do 31.  prosinca 2016.g.  (važenje ugovora produžuje se do 31.
ožujka 2017.g.)
b)  Dodatka VI Ugovoru o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
za 2014.g. (ugovorno razdoblje produžuje se do 31. ožujka 2017.g.)
c) Dodatka V Ugovoru o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01.
siječnja 2015.g. do 31. prosinca 2016.g. (ugovorno razdoblje produžuje se do 31. ožujka 2017.g.)

3. Usvajanje Izvještaja:
a) o financijskom poslovanju Bolnice za XII. mjesec 2016.g.
b) o financijskom poslovanju Bolnice za I.-XII. mjesec 2016.g.

4. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata za 2016. godinu

5. Usvajanje Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

6. Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika za X.-XII. mjesec 2016.g.

7. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora sa izabranim specijalizantima o upućivanju na specijalističko
usavršavanje i  izabranim liječnicima specijalistima radiologije o upućivanju na užu specijalizaciju
sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. 100/11, 133/11, 54/12,
49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16-ispravak i 06/17)

8. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja:
a) na neodređeno vrijeme
     - jednog logopeda
     - tajnice ravnatelja

                  - tri prvostupnika/ce fizioterapije
     - dva fizioterapeutska tehničara
     - dva kuhara
     - pet spremačica
     - dvije pralje rublja
b) na određeno vrijeme u zamjenu za privremeno odsutne radnike s rada
     - dva pristupnika/ce radne terapije
     - tri prvostupnika/ce fizioterapije
     - tri medicinske sestre/tehničara
     - tri konobara
     - dva kuhara
     - jednu pomoćnu radnicu u kuhinji



9. Imenovanje člana u Etičko povjerenstvo Bolnice

10. Donošenje Plana prijema na stručno osposobljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u 2017.
godini

11. Suglasnost na Dopunu Cjenika za privatne korisnike

12. Donošenje  Odluke o proširenju  djelatnosti  za  socijalne usluge:  rana intervencija  i  savjetovanje  i
pomaganje

13. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Bolnice

14. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

15. Pitanja i prijedlozi

                                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                                 Martina Jus,dipl.iur.,v.r.

Prilog:
1. Zapisnici sa 27., 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća
2. Dodatak VII Ugovoru s HZZO o provođenju bolničke i

specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
3. Dodatak VI Ugovoru s HZZO o provođenju laboratorijskih pretraga

na razini primarne zdravstvene zaštite
4. Dodatak V Ugovoru s HZZO o provođenju nacionalnog programa

prevencije raka dojke
5. Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za XII. mj. 2016.g.
6. Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I.-XII. mj. 2016.g.
7. Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata za 2016.g. 
8. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.g. - dostavit ćemo naknadno
9. Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika za X.-XII. mj. 2016.g.
10. Prijedlozi za zapošljavanje
11. Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Etičko povjerenstvo Bolnice
12. Izmjene i dopune Statuta Bolnice
13. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
14. Plan prijema na stručno osposobljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u 2017.g.
15. Dopuna Cjenika za privatne korisnike



Dostaviti:

a) Članovima Upravnog vijeća i to:

1. Martina Jus,dipl.iur., predsjednica, Zagreb, Rudeška 177
2. Ivan Šantek,dr.med., član, Zlatar Bistrica, Nazorova 5
3. Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica, S.Radića 76, Veliko Trgovišće
4. Sunčica Martinec,dr.med., članica, ovdje
5. Mr. Branka Leljak,spec.klinički psiholog, članica, ovdje

b) Osobama koje po zakonu sudjeluju u radu Upravnog vijeća

1. Željka Žnidarić,univ.spec.oec., ravnateljica
2. dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., zamjenik ravnateljice i predsjednik Stručnog vijeća 

       c)   Krapinsko-zagorska županija
          

1. Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije
2. mr.sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

     
       d)  Ostali

1. Dubravka Bakliža,dipl.oec., voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove
2. Irena Cvilinder-Hrenić,dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
3. Darija  Granec,dr.med.,  pomoćnica  ravnateljice  za  osiguranje  i  unapređenje   kvalitete

zdravstvene zaštite
4. Đuro Tomić, dipl.med.teh., pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo
5. Zdravko Maček,dipl.physioth., glavni fizioterapeut Bolnice
6. Arhiva


