„BIOKOVKA“ Makarska
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
UPRAVNO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 110. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u
daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 17. ožujka 2014. godine
/ponedjeljak/ s početkom u 13,00 sati u prostorijama „Biokovke“.
Nazočni:
Članovi Upravnog vijeća (stari): dr.med. Jakov Todorić spec.dj. kirurgije dr. sc. Siniša Rudelj,
mr.sc. Ljubo Ljubičić, dr. med. Marko Ožić-Bebek spec.fiz., dr.med.Vojislav Malešević spec.fiz.,
Matko Andrijašević.
Ostali: ravnatelj Ante Roso, dipl. oec.,
zamjenica ravnatelja za medicinsku djelatnost Marina Šabić, dr. med. spec. fizijatar,
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,vms,
voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić,
viši unutarnji revizor Vice Barbir, dipl.oec.
Zapisničar: Blaženka Bajić
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 110. sjednicu
Upravnog vijeća, predlaže dnevni red te pošto su priložene dopune materijala, moli za nadopunu
dnevnog reda.
Gosp. Roso predlaže da se točka 6. preimenuje u raspravu o usklađenju djelatnosti, umjesto odluke.
Također uvrštava pod točku 11.: Odluku o zapošljavanju sezonskih radnika.
Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
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Usvajanje zapisnika sa 109. sjednice Upravnog vijeća
Financijska izvješća za prosinac 2013.g., siječanj i veljaču 2014.g.
Godišnje financijsko izvješće za 2013.g.
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja
Odluka o razrješenju zamjenice ravnatelja i Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
zamjenika ravnatelja
Rasprava o usklađenju djelatnosti prema Zaključku Ministarstva zdravlja
Rasprava o unutarnjem ustroju Specijalne bolnice
Donošenje Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
Izvješće o sudskim sporovima
Izvješće o projektima razvoja "Biokovke"
Odluka o zapošljavanju sezonskih radnika
Zamolbe radnika
Izvješće ravnatelja

Gosp. Devčić konstatira da bi smo trebali potvrditi novog člana Upravnog vijeća, odnosno
verificirati mandat novog člana Radničkog vijeća u sazivu Upravnog vijeća.
Gosp. Todorić upoznaje prisutne da je umjesto dosadašnjeg člana Nikše Radića, novi predstavnik
Radničkog vijeća gosp. Matko Andrijašević.
Mandat se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 108. sjednice Upravnog vijeća
Nakon rasprave na temu zapisnika, a s obzirom da smo istog po Zakonu o pravu na pristup
informacijama dužni objavljivati na web stranicama, zaključuje se da zapisnike objavljujemo u
skraćenoj verziji, sa svim odlukama, prijedlozima i zaključcima, a prema zakonskim odredbama.
Zapisnik sa 109. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.
Ad.2./Financijska izvješća za prosinac 2013.g., siječanj i veljaču 2014.g.
Obrazloženja vezana za financijsko izvješće za prosinac 2013. godine dao je gosp. Roso, a u
raspravi su sudjelovali članovi Upravnog vijeća.
Financijsko izvješće za prosinac 2013.g. stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Gosp. Roso upoznaje prisutne s podacima financijskog izvješća za siječanj 2014. godine, te se
nakon provedene rasprave, jednoglasno usvaja.
Financijsko izvješće za veljaču 2014. godine iznosi gosp. Roso, u raspravi se ističe neizvjesnost
ugovora s HZZO-om, te se izvješće stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.
Ad.3./Godišnje financijsko izvješće za 2013.g.
Gđa. Bakalić upoznaje prisutne s godišnjim financijskim izvješćem, obrazlaže pojedine stavke,
ističući problem ugovorenog limita s HZZO-om kroz cijelu godinu, kao i neophodne investicije
koje smo uspjeli realizirati. Nakon provedene rasprave, godišnje financijsko izvješće za 2013.
godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Ad.4/Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja
Gosp. Devčić upoznaje prisutne da 19. svibnja 2014.g. istječe mandat ravnatelju, te bi Upravno
vijeće svojom odlukom trebalo pokrenuti postupak provedbe natječaja za imenovanje ravnatelja.
Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju “Biokovka” Makarska.
Ad.5/Odluka o razrješenju zamjenice ravnatelja i Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
zamjenika ravnatelja
Nakon rasprave o zahtjevu dr. Marine Šabić za razrješenjem s položaja zamjenice ravnatelja,
Upravno vijeće, po prijedlogu ravnatelja, jednoglasno donosi:
1. ODLUKU
Dr.med. Marina Šabić, spec.fizijatar razrješava se s dužnosti zamjenika ravnatelja Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, zaključno s danom 18. ožujka 2014.g.
2. ODLUKU
Dr.med. Marko Ožić Bebek imenuje se vršiteljem dužnosti zamjenika ravnatelja Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, s danom 19. ožujka 2014.g. - do imenovanja
novog ravnatelja u svibnju 2014.g.
Ad.6/Rasprava o usklađenju djelatnosti prema Zaključku Ministarstva zdravlja
Gosp. Devčić upoznaje prisutne s problematikom usklađenja djelatnosti "Biokovke" sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama, te obvezi upisa djelatnosti u registar Trgovačkog
suda. Ističe činjenicu da je na ovom planu kroz suradnju Ministarstva zdravlja i Ministarstva

turizma u posljednjih godinu dana više napravljeno, nego što je to sveukupno napravljeno zadnjih
15 godina. U pripremi je i pravilnik prema kojem bi se izvršila kategorizacija turističkog smještaja u
specijalnim bolnicama i lječilištima. Međutim, u zakonskim propisima su još prisutne neke
"kočnice", vezane za obavljanje onih djelatnosti koje se, prema Zaključku Ministarstva zdravlja od
18.02.2014.g., a sukladno čl.30. Zakona o ustanovama mogu obavljati uz upisanu djelatnost, ali se
ne upisuju u sudski registar. Ističe da je na to putem e-maila ukazao pomoćnici ministra turizma
g-đi Božici Lapić, te pomoćnici ministra zdravlja g-đi Ljubici Đukanović, ali da prema povratnoj
informaciji od g-đe Lapić još uvijek između Ministarstva turizma i Ministarstva zdravlja nije
usuglašen način obavljanja ovih djelatnosti koje se ne bi upisivale u registar Trgovačkog suda, a
koje bi specijalna bolnica navodno mogla obavljati sukladno čl.30. Zakona o ustanovama.
Gosp.Devčić dalje obrazlaže da prema sadašnjim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti nije
moguće ishoditi rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za rad određenog ugostiteljskog objekta,
kao niti izvršiti bilo kakvu kategorizaciju smještajnih jedinica, ukoliko ugostitelj nije upisao
ugostiteljsku djelatnost u Trgovačkom sudu. Štoviše, ako bi se brisale iz registra djelatnosti, koje mi
po staroj registraciji imamo upisane, dolaze u pitanje i rješenja o MTU koja smo do sada ishodili.
Ista situacija je i kod pružanja usluga u turizmu, te kod rada mjenjačnice.
Upravno vijeće zaključuje da se pred nastupajuću turističku sezonu i realizaciju ugovorenih poslova
ne možemo dovesti u situaciju da nam se brišu nemedicinske djelatnosti, a da nije izvjesno na koji
način ćemo ih moći nastaviti obavljati. Stoga Upravno vijeće jednoglasno donosi:
ZAKLJUČAK
Odluka o usklađenju djelatnosti - prema Zaključku Ministarstva zdravlja, odgađa se do daljnjega,
odnosno do momenta kada resorna ministarsva usklade stavove oko regularnog obavljanja
nemedicinskih, prvenstveno ugostiteljske djelatnosti, od strane specijalne bolnice.
Ad.7./Rasprava o unutarnjem ustroju Specijalne bolnice
Gosp. Devčić izvještava da je Ministarstvo zdravlja donijelo Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj
općih i specijalnih bolnica (objavljen u NN 145/13), s kojim bi se trebali uskladiti. Po ovom
Pravilniku, temeljna organizacijska jedinica je odjel, koji može biti s bolesničkim posteljama, kojih
mora biti najmanje 15, ali i dijagnostički i terapijski, bez uvjeta postelja. Uvjet je da odjel ima 2
doktora specijalista. Nadalje obrazlaže tabelu s tri moguće varijante ustroja sadašnje Službe
medicine i rehabilitacije.
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće zaključuje da se ova problematika za sada zadrži na
nivou rasprave unutar ustanove, jer dok se konačno ne definira status "Biokovke", odnosno
djelatnosti, ne treba ni ulaziti u unutarnji ustroj.
Ad.8./ Donošenje Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
Gosp. Devčić upoznaje s neophodnošću donošenja ovog Pravilnika, te obrazlaže pojedine stavke.
Naglašava da je ministar zdravlja na naš zahtjev dao suglasnost da redovito radno vrijeme bolnice u
jutarnjoj smjeni bude od 07 – 15 sati, umjesto od 08 – 16 sati, kako je propisano Pravilnikom, koji
je donio ministar zdravlja.
Nakon provedene rasprave, prijedlog Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja, uz primjedbu da se u članku 6. po određenim
radnim jedinicama navede: sukladno odluci ravnatelja.
Ad.9/ Izvješće o sudskim sporovima
Gosp. Devčić obrazlaže sudske sporove koji su u tijeku, te ih obrazlaže prisutnima.
Gosp. Todorić konstatira da se izvješće o sudskim sporovima primilo na znanje.
Ad.10/Izvješće o projektima razvoja "Biokovke"
Gosp. Barbir upoznaje prisutne s neprolaskom naše prijave za projekte EU fondova, ističući da smo
imali sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja, gdje su nas informirali da projekt ne može proći
kao cjelina, nego bi se moglo razdvojiti u više manjih projekata. Naknadno smo dobili informaciju

da bi ipak projekt u cijelosti mogao ići u okviru razvoja poduzetništva i konkurentnosti, ali
raspisivanje natječaja bi bilo tek krajem iduće godine. Bez čvrste garancije da će bar 85%
investicija ovog projekta biti sufinancirano, mi ne želimo ići u investiciju. U međuvremenu ćemo
sami razvijati naše kapacitete.
U raspravu se uključuje gosp. Rudelj, naglašavajući da smo sve situacije predvidjeli, a računajući na
cjelovit projekt, pa ističe tri važna cilja: 1. ulaganje u nužne stvari, 2. ulaganje u podprojekte, 3. rad
na cjelovitom projektu.
Izvješće o projektima razvoja "Biokovke" prima se na znanje.
Ad.11./Odluka o zapošljavanju sezonskih radnika
Vezano za zapošljavanje sezonske radne snage, gosp. Roso ističe da trebamo imati prethodne
suglasnosti, i to: Upravnog vijeća, Splitsko-dalmatinske županije kao osnivača, HZZO-a i
Ministarstva zdravlja, te tek tada možemo krenuti s raspisivanjem natječaja.
Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU o zapošljavanju 67 sezonskih radnika, u ljetnoj sezoni 2014. godine, od 01.06. do
30.09.2014.g., sukladno Planu zapošljavanja za 2014.g.
Ad.12./Zamolbe radnika
Vezano za dopis medicinskih sestara, gosp. Todorić ističe da su se iste obratile Upravnom vijeću,
kako bi im se priznao dodatak na plaću od 14%, kao odjelnim sestrama - po Kolektivnom ugovoru
za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, umjesto dodatka od 8% koje imaju kao sestre u
poliklinici. Navodi se da je Stručno vijeće zauzelo stajalište da sestrama pripada dodatak koji imaju
odjelne sestre u bolnici. Gosp. Todorić drži nespornim da sestrama treba priznati taj dodatak na
plaću te da one u bolnici moraju biti prvenstveno odjelne sestre, koje dio poslova obavljaju i u
ambulanti SKZZ.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi, Upravno vijeće donosi:
ODLUKU
1. Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska jednoglasno
utvrđuje da se medicinskim sestrama u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka”
Makarska, osnovna plaća treba uvećati za 14%, kako je to utvrđeno u članku 57. stavak 2. za radna mjesta
II., III. I IV. vrste pod točkom 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN
143/13) - za medicinske sestre-medicinske tehničare na bolničkim odjelima, jer one u bolnici trebaju biti
bolničke, odnosno odjelne sestre.
2. Ravnatelj će provesti postupak izmjene pravilnika sukladno ovoj Odluci.

Predstavnik Radničkog vijeća gosp. Andrijašević, prenosi zamolbu fizioterapeuta, koju su pismeno
uputili i ravnatelju, u kojoj apeliraju da se izbalansira pozivanje pacijenata kako bi se rad na terapiji
mogao bolje organizirati i ujednačenije obavljati. Napominje da fizioterapeuti očekuju da to pitanje
riješi ravnatelj, a od Upravnog vijeća samo traže podršku za sagledavanje i rješavanje problema.
Upravno vijeće prima na znanje apel fizioterapeuta i zaključuje da je to pitanje iz domene
organizacije rada, koje će razmotriti i riješiti ravnatelj.
Ad.13./Izvješće ravnatelja
Gosp. Roso iznosi izvješće o nadolazećoj sezoni i pripremama za istu, upoznavajući prisutne s
tekućim poslovanjem ustanove.
Sjednica je zaključena u 16,00 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Blaženka Bajić

Jakov Todorić, dr.med., dj. kirurg

