
 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-1575/10-2021. 

Varaždin, 24.veljače 2021. godine 

 

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća  Opće bolnice Varaždin sazivam 10. redovnu sjednicu UPRAVNOG 

VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za 

koja će se održati elektroničkim putem dana 26. veljače  2021. godine  

od 10,00 sati do 13,00 sati 

 

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći 

DNEVNI RED  

1.Verifikacija  zapisnika s 18. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 26. siječnja 2021. godine, verifikacija  
zapisnika s 9. redovne sjednice Upravnog vijeća održane 29. siječnja 2021. godine, verifikacija  zapisnika s 19. izvanredne 
sjednice Upravnog vijeća održane 11. veljače 2021. godine i verifikacija  zapisnika s 20. izvanredne sjednice Upravnog 
vijeća održane 15. veljače 2021. godine 
Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing. 
 
2.a) Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med. 
 
2.b) Izvješće ravnatelja o cjelokupnom poslovanju Opće bolnice Varaždin za razdoblje za razdoblje siječanj – prosinac 
2020. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.. 
 
3. Izvješće o investicijskom i tekućem održavanju, kapitalnim ulaganjima za 2020. godinu, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.. 
 
4.Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za siječanj 2021. godine, 
Izvj.:dr.sc. Nenad Kudelić, dr.med.. 
 
5.Izvješće o prekovremenom radu za siječanj 2021. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med. 
 
6. Izvješće o isplatama po sudskim presudama za siječanj 2021. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med. 
 
7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2021. godinu,  
Izvj.:dr.sc. Nenad Kudelić, dr.med. 
 
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 suglasnost ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti iznad 
300.000,00 kuna,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
10.Donošenje Odluke o prihvaćanju donacija u vrijednosti do 750.000,00 kuna za potrebe Opće bolnice Varaždin za 
proteklo razdoblje, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
11.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za  potpisivanje Zapisnika o godišnjem 
obračunu limita i izvršenja rada bolničke zdravstvene ustanove za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med. 
 
12.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice sestrinstva te davanju suglasnosti 
na sklapanje sporazuma o prelasku radnice iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Opću bolnicu Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
13.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice fizioterapije te davanju suglasnosti 
na sklapanje sporazuma o prelasku radnika iz Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Opću bolnicu Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
14.Donošenje Odluke  o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 primalje u Općoj bolnici Varaždin 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 



 
15.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 2 radnika na poslovima održavanja-kućni majstor 
elektromehaničar, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
16. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 radnika na poslovima prijema, pranja, peglanja 
i distribucije rublja u Općoj bolnici Varaždin,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
17.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 5 njegovateljica na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
18.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 3 spremačice na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin ,  
Izvj.:dr.sc. Nenad Kudelić,dr.med., ravnatelj 
 
19.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 zdravstvenog tehničara u prosekturi na neodređeno vrijeme,  
Izvj.:dr.sc. Nenad Kudelić,dr.med., ravnatelj 
 
20. Izvješće sukladno Odluci Upravnog vijeća broj: 02/1-1575/6/26. od 30. listopada 2020. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.  
 
21.Ostala pitanja 
 
 
 
 
 
Molim da članovi Upravnog vijeća o predloženim točkama dnevnog reda glasuju na e-mail bolnica@obv.hr , 26.veljače  2021. 
godine od 10,00 sati do 13,00 sati 
 
 
 
 
                          Predsjednik Upravnog vijeća: 
          Zlatko Koračević, dipl.ing. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

Dostaviti: 
1) Članovima  Upravnog vijeća: 

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

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

• Dražen Cesar, mag.inf., član Upravnog vijeća 

• Marijan Štefanko, mag.inf.,član Upravnog vijeća 

• Marijan Kovačić, dipl.oec., 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,mag.soc.geront., zamjenik ravnatelja 
4) Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
5) Karmen Verteš, dipl.oec. 
6) Varaždinska županija 
7) Pismohrana 

 

mailto:bolnica@obv.hr

