
 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-1575/11-2021. 

Varaždin, 25. ožujka 2021. godine 

 

Na temelju članka 6.i 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća  Opće bolnice Varaždin sazivam 11. redovnu sjednicu UPRAVNOG 

VIJEĆA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN za 

UTORAK, 30. ožujka 2021. godine u 13,00 sati 

u zgradi Ravnateljstva Opće bolnice Varaždin  uz primjenu svih epidemioloških mjera 

Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći 

DNEVNI RED  

1.Verifikacija  zapisnika s 10. redovne sjednice Upravnog vijeća održane 26. veljače 2021. godine,  verifikacija zapisnika 
s 21. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane 10. ožujka  2021. godine i verifikacija zapisnika s 22. izvanredne 
sjednice Upravnog vijeća održane 16. ožujka  2021. godine, 
Izvj.: Zlatko Koračević, dipl.ing. 
 
2.Izvješće o bolničkim infekcijama u Općoj bolnici Varaždin za 2020. godinu, 
Izvj.: Nina Novak Fumić, dr.med., predsjednica Bolničkog povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 
 
3.a) Izvješće Ravnatelja o provedenim aktivnostima, te stanju projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.  
 
3.b)Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za veljaču 2021. godine, 
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
4.Izvješće o prekovremenom radu za veljaču 2021. godine, 
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
5.Izvješće o isplatama po sudskim presudama za veljaču 2021. godine, 
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
6.Donošenje V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2021. godinu,  
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
7.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. 
 
8.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne vrijednosti iznad 
300.000,00 kuna,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
9.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. 
 
10.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka I Ugovoru o 
provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, 
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
11.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka I Ugovoru o 
provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke,  
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
12.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnatelju Opće bolnice Varaždin za zaključivanje Dodatka I Ugovoru o 
provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva,  
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
13.Donošenje VII.  Izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice 
Varaždin,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
 
14.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice punog  radnog  
vremena za Biserku Horvat, dr.med., spec.pedijatar, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 



15.Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Milana  Jaklina, dr.med.,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
16.Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Zlatka Šlezaka, 
dr.med.,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
17.Donošenje Odluke o potrebi produženja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Skok Davora,dr.med., 
spec.otorinolaringologije, uža specijalizacija audiologija, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
18.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice radnog vremena za 
Slavka Horvata, dipl.ing., 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
19.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice medicinsko laboratorijske 
dijagnostike te davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma o prelasku radnice iz Kliničkog bolničkog centra „Sestre 
Milosrdnice“ u Opću bolnicu Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
 
20.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 1 višeg stručnog savjetnika za projekte i EU projekte 
u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
21.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 1 višeg stručnog referenta za projekte i EU projekte 
u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
22.Donošenje Odluke o zapošljavanju 1 višeg stručnog savjetnika za projekte i EU projekte na određeno vrijeme ne dulje 
od 60 dana u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
23.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 stručnog savjetnika za javnu nabavu u Općoj 
bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
24.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 referenta skladišta i nabave u Općoj  bolnici 
Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
25.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 1 referenta skladišta i nabave u Općoj  bolnici 
Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
26.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 referenta za medicinsku administraciju na neodređeno vrijeme u Općoj 
bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
27.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 radnika na poslovima vozača-dostavljača na neodređeno vrijeme u Općoj 
bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
28.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 prvostupnika laboratorijske dijagnostike u Medicinsko biokemijskom 
laboratoriju Opće bolnice Varaždin na određeno vrijeme,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
29. Donošenje Odluke  o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme za 3 medicinske sestre u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur., 
 
30. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme 1 radnika na poslovima nosača u Općoj bolnici 
Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur., 
 
31. Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme 2 radnika na poslovima nosača u Općoj bolnici 
Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur., 
 
32.Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi 
dopunskog zdravstvenog osiguranja, 
Izvj.:Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
33.Izvješće sukladno Odluci Upravnog vijeća broj: 02/1-1575/6/26. od 30. listopada 2020. godine, 
Izvj.: dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.  



 
34.Ostala pitanja 
 
 
Članovima koji nisu u mogućnosti osobno prisustvovati sjednici omogućit će se sudjelovanje na sjednici putem aplikacije ZOOM, 

stoga molimo članove da se u tom slučaju jave Tomislavu Vrhovcu, dipl.iur, na broj mobitela: 098 98 43 488 do ponedjeljka, 

29.ožujka 2021. godine do 12,00 sati kako bi se osigurali tehnički uvjeti za sudjelovanje na sjednici putem ZOOM aplikacije. 

 

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

 

 

 

                          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) Snježana Hrupek,mag.oec. 

7) Anica Sekovanić, mag.med.sestra, gl.sestra Bolnice 

8) Varaždinska županija 

9) Pismohrana 


