
 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-1575/26-2022. 

Varaždin, 28.ožujka 2022. godine 

 

Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća  Opće bolnice Varaždin sazivam 26. redovnu sjednicu 

UPRAVNOG VIJEĆA  Opće bolnice Varaždin za 

 

ČETVRTAK, 31.ožujka 2022. godine u 09,30 sati 

putem ZOOM-a 

 
Za sjednicu Upravnog vijeća predlažem sljedeći 

DNEVNI RED  

 
1.Verifikacija  zapisnika s 25. redovne sjednice Upravnog vijeća održane 28. veljače 2022. godine, 
Izvj.: Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća 
 
2.Izvješće o bolničkim infekcijama u Općoj bolnici Varaždin za 2021. godinu, 
Izvj.: Nina Novak Fumić, dr.med., predsjednica Bolničkog povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 
 
3.Informacija Odjela za kvalitetu o zadovoljstvu o provedenoj Anketi pod nazivom „Anketa o zadovoljstvu 
bolničkom uslugom u 2021. godini“, 
Izvj.: Dubravka Dobec Gorenak, dr.med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu OB Varaždin 
 
4.Informacija Ravnatelja o provedenim aktivnostima od prošle sjednice Upravnog vijeća,  
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj 
 
5.Donošenje Analize i ocjene postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka 
negativnog poslovanja, mjere za stabilno održivo poslovanje te plan provedbe navedenih mjera (vezano uz pokriće 
manjkova planiranih u Financijskom planu za 2022. godinu), 
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
6.Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu,  
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
7.Izvješće o poslovanju Opće bolnice Varaždin za veljaču 2022. godine,  
Izvj.: Snježana Hrupek, mag.oec. 
 
8.Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za poslovnu 2022. godinu,  
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec. 
 
9.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zaključivanje ugovora pojedinačne 
vrijednosti od 100.000,00 kuna do 300.000,00 kuna, 
Izvj.: Josip Lončar, dipl.oec. 
 
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 Planu specijalizacija i užih specijalizacija za doktore medicine  za 2022. godinu,  
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj 
 
12.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost ravnatelju na zaključivanje Aneksa III ugovora o najmu 
zemljišta od 27. siječnja 2011. godine Broj: 02/1-170/1-2011. između Opće bolnice Varaždin i Crtorad d.o.o.,  
Izvj.: Damir Poljak, mag.soc.geront., ravnatelj 
 
13.Donošenje Odluke o potrebi produljenja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Zlatka 
Šlezaka,  dr.med.,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
14.Donošenje Odluke o potrebi produljenja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Davora Skoka, 
dr.med.,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 



15.Donošenje Odluke o potrebi produljenja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Milana 
Jaklina, dr.med.,  
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
16.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice punog  
radnog vremena za Biserku Horvat, dr.med., spec.pedijatar, uža specijalizacija pedijatrijska gastroenterologija, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
17.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice punog  
radnog vremena za Velimira Troppa, dr.med., spec. ortopedije, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
18.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na 
neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
19.Donošenje Odluke o potrebi produljenja Ugovora o radu  nakon navršenih 65 godina života  za Mirjanu Ptičar 
Canjuga, mag.pharm.spec. 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
20.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 prvostupnika fizioterapije na neodređeno vrijeme te davanju 
suglasnosti na sklapanje sporazuma o prelasku radnika iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice u Opću bolnicu Varaždin, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
21.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 prvostupnika/ce fizioterapije na određeno vrijeme u Općoj bolnici 
Varaždin, radi zamjene odsutnog radnika zbog dugotrajnog bolovanja, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
22.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 2 prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme u Općoj 
bolnici Varaždin, radi raskida radnog odnosa jedne radnice i odlaska u mirovinu jedne radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
23.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 5 prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme u Općoj bolnici 
Varaždin, radi zamjene odsutnih radnika zbog korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
24.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 prvostupnika/ce laboratorijske dijagnostike na neodređeno 
vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, radi odlaska u mirovinu jedne radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
25.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 6 medicinskih sestri/tehničara na neodređeno vrijeme u Općoj 
bolnici Varaždin, radi raskida radnog odnosa tri radnice i odlaska u mirovinu tri radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
26.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 bolničara/arke na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, 
radi odlaska u mirovinu jedne radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
27.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 njegovatelja/ice na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, 
radi raskida radnog odnosa jedne radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
28.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 4 spremačice na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, radi 
raskida radnog odnosa četiri radnice, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
29.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 servirke na određeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, radi 
zamjene odsutne radnice zbog dugotrajnog bolovanja, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
30.Donošenje Odluke o potrebi zapošljavanja 1 radnika/ce na poslovima prijema, pranja, peglanja i distribucije 
rublja  na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Varaždin, radi odlaska u mirovinu jednog radnika, 
Izvj.: Tomislav Vrhovec,dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 



 
31. Ostala pitanja 
 
 
 
 
 
Molim da eventualni izostanak sa sjednice opravdate na mob.: 098 98 43 488; Tomislav Vrhovec, dipl.iur.  
Link za ZOOM aplikaciju dostaviti ćemo u e-mail-u. 
 
 
 
 
            Predsjednica Upravnog vijeća: 
                Sanja Mihalić, mag.iur. v.r. 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1) Članovima  Upravnog vijeća: 

• Sanja Mihalić, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća 

• Alen Leverić, dipl.oec., član Upravnog vijeća 

• Ivan Herman, dr.med., član Upravnog vijeća 

• Dr.sc.Željko Bunić,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) Damir Poljak,mag.soc.geront., ravnatelj 
3) Marko Hlebar, dr.med., zamjenik ravnatelja 
4) Tomislav Vrhovec, dipl.iur. 
5) Snježana Hrupek,mag.oec. 
6) Josip Lončar, dipl.oec. 
7) Anica Sekovanić, mag.med.techn. 
8) Varaždinska županija 
9) Pismohrana 

 


