
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/47-2019. 

Varaždin, 15.srpnja 2019. godine 

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća  Opće bolnice Varaždin sazivam 47. redovnu sjednicu UPRAVNOG 

VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za 

PETAK, 19.srpnja 2019. godine u 14,00 sati 

u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin 

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći 

DNEVNI RED  

1.Verifikacija zapisnika s 46. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održane 27. lipnja 2019. godine,  
Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing. 
 
2.Prezentacija  o sveukupnom stanju sestrinstva u Općoj bolnici Varaždin,  
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront. zamjenik  ravnatelja 

Izvj.:Anica Sekovanić,mag.sestrinstva,pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice 

 
3.Izvješće Ravnatelja o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Upravnog vijeća, te stanju projekata koji se 
provode u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 

4.Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za lipanj 2019. godine, 
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 

5.a) Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine, 
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
   b) Izvješće ravnatelja o cjelokupnom poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, 
 Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
6.Donošenje VII. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu te VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, 
radova i usluga za poslovnu 2019. godinu,  
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 

7. Izvješće o uplatama za klinička ispitivanja za period travanj - lipanj 2019. godine, 
 Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 

 
8.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti  od 
100.000,00 kuna do 300.000,00 kuna, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
9.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti 
iznad 300.000,00 kuna, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
10.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka X Ugovoru o 
provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, 
Izvj.: Karmen Verteš, dipl.oec. 
 
11. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice radnog vremena 
za Zorana Filipana,dr.med.,specijalistu urologije, uže specijalizacije iz urološke onkologije 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
12.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice radnog vremena 
za Ivana Juričevski,dr.med.,specijalistu pulmologije, 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med 
 
13.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 liječnika specijaliste dječje kirurgije u Općoj 
bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med 
 
14.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 liječnika specijaliste pedijatrije u Općoj bolnici 
Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med 
 



15.Donošenje Odluke  o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice sestrinstva te davanju 
suglasnosti na sklapanje sporazuma o prelasku radnice iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Opću 
bolnicu Varaždin, 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
16.Donošenje Odluke  o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 10 medicinskih sestara u Općoj bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

17.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 stručnog suradnika za javnu nabavu u Općoj 
bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
18.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 stručnog referenta za javnu nabavu u Općoj 
bolnici Varaždin  
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

19.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 2 radnika na poslovima vatrogasca u Općoj 
bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

20.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 radnika na poslovima prijema, pranja, peglanja 
i distribucije rublja u Općoj bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

21.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 radnika na održavanju parka i zelenih površina 

i interni prijevoz 

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
22. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 3 spremačice u Općoj bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

23.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 1 prvostupnika laboratorijske dijagnostike u Općoj 
bolnici Varaždin 
Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 

24.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 1 radnika na poslovima prijema, pranja, peglanja i 

distribucije rublja 

Izvj.: Nenad Kudelić, dr.med. 
 
25.Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizacije 
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
26.Izvješće Ravnatelja o provedenom postupku davanja u zakup poslovnog prostora u Internističko-pedijatrijskom 
paviljonu i dijela nekretnine čkbr.2273/1 k.o.(u osnivanju) 
Izvj.: Nenad Kudelić,dr.med., ravnatelj 

 
27.Ostala pitanja 
            Predsjednik Upravnog vijeća:  
                      Zlatko Koračević, dipl.ing. v.r. 
 
Dostaviti: 

1) Članovima  Upravnog vijeća: 

• Zlatko Koračević, dipl.ing., predsjednik Upravnog vijeća 

• Snježana Cerjan, mag.iur. član Upravnog vijeća 

• Darko Detelj, d.i.geot., član Upravnog vijeća 

• Saša Novoselec, 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) Damir Poljak, dipl.med.techn., zamjenik ravnatelja 
4) Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
5) Karmen Verteš, dipl.oec. 
6) Varaždinska županija 
7) Pismohrana 


