
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 
Upravno vije će 
Broj: 02/1-882/26-2017. 
Varaždin, 25. listopada 2017. godine 
 
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća  Opće bolnice Varaždin sazivam 26. redovnu sjednicu 
UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za 
 
 

PONEDJELJAK, 30. listopada 2017. godine u 15,00 sati 
u zgradi Ravnateljstva Op će bolnice Varaždin 

 
Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika s 25. redovne sjednice Upravn og vije ća Opće bolnice Varaždin održane 28. 
rujna 2017. godine  

Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing. 
 
2. Izvješ će o poslovanju Op će bolnice Varaždin za rujan 2017. godine  

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 
3. a) Izvješ će o poslovanju Op će bolnice Varaždin za razdoblje sije čanj- rujan 2017. godine 
      Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 

b) Izvješ će ravnatelja o cjelokupnom poslovanju Op će bolnice Varaždin za razdoblje srpanj-rujan 
      2017. godine 
  Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
4. Donošenje IX. izmjena i dopuna Financijskog plana z a 2017. godinu te XII. Izmjena i dopuna Plana 
nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2017. godi nu 

Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 

5.        Novi prijedlog financijskog plana Op će bolnice Varaždin za 2018. i projekcija plana za 20 19. i  
2020. godinu. 
      Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 

6. Izvješ će o pripravnosti sukladno Prilogu II. Pravilnika o po četku, završetku i rasporedu radnog 
vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstve nih radnika u mreži javne zdravstvene službe 
(„Narodne novine“ 4/14.) 
  Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. i Karmen Verteš, dipl.oec. 
 
7. Izvješ će o uplatama za klini čka ispitivanja za period srpanj-rujan 2017. godine 

 Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju O pće bolnice Varaždin za zaklju čivanje Dodatka 

XII Ugovora o provo đenju bolni čke i specijalisti čko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od  
1.travnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine  s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje  

Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing. 
 
9. Donošenje Odluke o prihva ćanju donacija u vrijednosti do 750.000,00 kuna za p otrebe Op će 
bolnice Varaždin za razdoblje od 29.rujna 2017. godi ne do 30.listopada 2017. godine 

Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ra vnatelju na zaklju čivanje ugovora 
pojedina čne vrijednosti  od 100.000,00 kuna do 300.000,00 ku na 

Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 



 
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost rav natelju na zaklju čivanje ugovora 
pojedina čne vrijednosti iznad 300.000,00 kuna 

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju n a zaklju čivanje Sporazuma o funkcionalnom 

spajanju i racionalnom korištenju resursa nezdravst venih kapaciteta zdravstvenih ustanova  
            Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
13. Donošenje zaklju čka o upu ćivanju zahtjeva osniva ču Varaždinskoj županiji o dodjeli sredstava za 

financiranje poslijediplomskih doktorskih studija d oktora medicine 
           Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
14. Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o rad u  nakon navršenih 65 godina života  za 

Krunoslava Leki ća,dr.med., Zvonka Škoraka,dr.med. i Milana Jaklina,d r.med.  
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 

 
15. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na odre đeno vrijeme do polovice 

radnog vremena za Snježanu Hunjadi Čelar,dr.med., Nevenku Filipan,dr.med., Slavu Knapi ć,dr.med., 
mr.sc.Ivana Bogadi,dr.med. i mr.sc. Velimira Tropp, dr.med.  

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
16. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodre đeno vrijeme voditelja Odjela za tehni čke i 

uslužne poslove, 3 kotlovni čara  i 3 kuhara  
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

17. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na odre đeno vrijeme  stru čnog referenta za akreditaciju i 
projekte  

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

18. Odlu čivanje o prigovoru na rješenje  Marine Kereša,prof.  
  Izvj.:Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 

 
19. Prijedlog ugovora o me đusobnim pravima i obvezama izme đu Opće bolnice Varaždin i specijalizanata 

Izvj.:Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
 
20.Zaklju čak o ispravku Odluke o davanju prethodne suglasnost  ravnatelju na zaklju čivanje ugovora 
pojedina čne vrijednosti iznad 300.000,00 kuna 

Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 

21. Ostala pitanja. 

 
Molim da eventualni izostanak sa sjednice opravdate predsjedniku Upravnog vijeća Bolnice na mob.: 
099 263 8633 
 

Predsjednik Upravnog vije ća: 
                                                                                         Zlatko Kora čević, dipl.ing.  

 
Dostaviti: 

1) Članovima  Upravnog vijeća: 
• Zlatko Koračević, dipl.ing., predsjednik Upravnog vijeća 
• Damir Habijan, dipl.iur., član Upravnog vijeća 
• Darko Detelj, dipl.ing., član Upravnog vijeća 
• prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med., član Upravnog vijeća 
• Vlasta Vuković Hoić, član Upravnog vijeća  

2) Nenad Kudelić,dr.med., ravnatelj 



3) Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
4) Karmen Verteš, dipl.oec. 
5) Varaždinska županija 
6) Pismohrana 

 


