
Ad. 1.

Usvaja se zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30.09.2020.g. i s 40. (telefonske, putem
elektroničke pošte) sjednice Upravnog vijeća održane dana 20.10.2020.g.

Ad. 2.

a) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za IX. mj. 2020.g.
b) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I.-IX. mj. 2020.g.

Ad. 3.

Usvaja se Izvještaj o pripravnostima zdravstvenih radnika za razdoblje VII.-IX. mj. 2020.g.

Ad. 4.

Usvaja se Druga izmjena Financijskog plana Bolnice za 2020.g.

Ad. 5.

I

1. U  Povjerenstvo  za  utvrđivanje  prijedloga  za  izbor  dva  specijalizanta  iz  fizikalne  medicine  i  
rehabilitacije imenuju se:

1. Doc.prim.dr.sc. Žarko Bakran, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. -  voditelj
2. Dr.sc. Sunčica Martinec, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - članica
3. Jasminka Halužan Bariša,  dr.med.spec.fiz.med. i rehab.- članica

             4. Vesna Dragčević, dr.med.spec.fiz.med. i rehab.- članica
5. Dr.sc. Gordana Cesarec, dr.med.spec.fiz.med. i rehab.- članica

2. a) Povjerenstvo  je  obvezno  na  temelju  cjelokupnog  natječajnog  materijala  obaviti  bodovanje  
pristupnika  koji  su  podnijeli  svu  traženu  dokumentaciju  te  objaviti  na  oglasnim  pločama  listu  
pristupnika  s  istaknutim  bodovima  u  roku  od  15  dana  od  dana  isteka  roka  za  podnošenje  
prijava na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.

   b)     Nadalje Povjerenstvo je obvezno obaviti razgovor sa pristupnicima u roku od 30 dana od isteka  roka  
za podnošenje prijava, sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

   c) Povjerenstvo  dostavlja  ravnateljici  prijedlog  kandidata  za  prijam  na  specijalizaciju  na  temelju  
provedenog bodovanja i razgovora s pristupnicima u roku od 15 dana od obavljenih razgovora u  
svrhu donošenja Odluke o izboru kandidata za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

   d)       U roku od 5 dana od dana primitka prijedloga Odluke Povjerenstva, ravnateljica Bolnice objavljuje na
oglasnoj ploči listu rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnm bodovima  sukladno mjerilima iz 
Čl. 3. i Čl. 6. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

II

1. U Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor dva specijalizanta iz kardiologije imenuju se:

1. Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med.,spec.internist/kardiolog – voditelj
2. Ljubica Vincelj-Šalković, dr.med.,spec.internist/kardiolog – članica
3. Dr.sc.Krunoslav Fučkar, dr.med.spec.internist/kardiolog - član
4. Prof.prim.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med.spec.internist/kardiolog – član  
5. Romano Kurnik, dr.med.spec.internist/kardiolog – član  

2.  a) Povjerenstvo  je  obvezno  na  temelju  cjelokupnog  natječajnog  materijala  obaviti  bodovanje  
pristupnika  koji  su  podnijeli  svu  traženu  dokumentaciju  te  objaviti  na  oglasnim  pločama  listu  
pristupnika  s  istaknutim  bodovima  u  roku  od  15  dana  od  dana  isteka  roka  za  podnošenje  
prijava na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.



   b)   Nadalje Povjerenstvo je obvezno obaviti razgovor sa pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava, sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

 c)     Povjerenstvo  dostavlja  ravnateljici  prijedlog  kandidata  za  prijam  na  specijalizaciju  na  temelju  
provedenog bodovanja i razgovora s pristupnicima u roku od 15 dana od obavljenih razgovora u  
svrhu donošenja Odluke o izboru kandidata za specijalizaciju iz kardiologije.

   d)  U roku od 5 dana od dana primitka prijedloga Odluke Povjerenstva, ravnateljica Bolnice objavljuje na
oglasnoj ploči listu rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnm bodovima sukladno mjerilima iz Čl.
3. i Čl. 6. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

Ad. 6.

a)  Daje  se suglasnost  na Dodatak Cjeniku za privatne korisnike Radna terapija-Robotski  potpomognuta
rehabilitacija, broj: 05-31/1-2019 s primjenom od 02.11.2020.g., koji je donijela ravnateljica Bolnice.

b)  Daje se suglasnost na Dodatak Cjeniku za privatne korisnike-Laboratorijska dijagnostika, broj: 05-31/1-
2019 s primjenom od 02.11.2020.g., koji je donijela ravnateljica Bolnice.

c)  Daje  se  suglasnost  na  Cjenik  za  djelatnike  Bolnice-Laboratorijska  dijagnostika,  broj:  05-31/2-2020  s
primjenom od 02.11.2020.g., koji je donijela ravnateljica Bolnice. 


