ZAPISNIK
sa 112. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u
daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 06. svibnja 2014. godine /utorak/ s
početkom u 16,30 sati u prostorijama „Biokovke“.
Nazočni:
Članovi Upravnog vijeća: dr.med. Jakov Todorić spec.dj. kirurgije dr. sc. Siniša Rudelj, mr.sc.
Ljubo Ljubičić, dr.med.Vojislav Malešević, spec.fiz., Matko Andrijašević.
Ostali: ravnatelj Ante Roso, dipl. oec.,
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med., spec. Fizijatar
Zapisničar: Blaženka Bajić
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 112. sjednicu
Upravnog vijeća i predlaže dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Usvajanje zapisnika sa 111. sjednice Upravnog vijeća
Imenovanje ravnatelja
Postupak za imenovanje zamjenika ravnatelja

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 111. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 111. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.
Ad.2./Imenovanje ravnatelja
Zbog isteka mandata ravnatelja "Biokovke" gosp. Ante Rose, predsjednik Upravnog vijeća predlaže
razrješenje istog s funkcije ravnatelja s danom 19. svibnja 2014. godine.
Konstatira se da se jednoglasno usvaja razrješenje ravnatelja Ante Rose, zbog isteka mandata.
Upravno vijeće donosi Odluku:
1. ANTE ROSO, dipl.oec. iz Makarske, Ante Starčevića 10, OIB:76972616484, razrješuje se s
položaja ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska zbog
isteka četverogodišnjeg mandata, zaključno s danom 19. svibnja 2014.g.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na Oglasnoj ploči “Biokovke”.
Glede imenovanja novog ravnatelja, utvrđuje se da su prijave na natječaj, s potpunom
dokumentacijom, podnijela dva kandidata, i to: Marija Cvitanušić i Marko Ožić Bebek.
Sukladno odredbama članka 22. Poslovnika, predsjednik Upravnog vijeća predlaže poimenično
javno glasovanje o kandidatima.
Predsjednik zaključuje da je svih 5 članova Upravnog vijeća poimenično glasovalo za prijedlog da
dr.med. Marko Ožić Bebek bude imenovan ravnateljem Specijalne bolnice za medicinsku

rehabilitaciju “Biokovka” u idućem četverogodišnjem mandatu.
Upravno vijeće donosi Odluku:
1. Dr.med. MARKO OŽIĆ BEBEK, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, iz Makarske,
Stjepana Radića 7, OIB:24196867281, imenuje se na položaj ravnatelja Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, s početkom četverogodišnjeg mandata od dana 20.
svibnja 2014.g.
2. Od dana 20. svibnja 2014.g. imenovanom pripadaju sva prava iz radnog odnosa za položaj
ravnatelja, te će se prema tome zaključiti ugovor o radu i donijeti odluka o utvrđivanju prava na
plaću.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na Oglasnoj ploči “Biokovke”
Obzirom da je sadašnji vršitelj dužnosti zamjenika ravnatelja prethodnom Odlukom Upravnog
vijeća imenovan ravnateljem, od 20.05.2014. godine, ravnatelj Ante Roso predlaže Upravnom
vijeću da se s danom 19.05.2014. godine dr.med. Marko Ožić Bebek razriješi s položaja vršitelja
dužnosti zamjenika ravnatelja.
Upravno vijeće donosi Odluku:
1. Dr.med. MARKO OŽIĆ BEBEK, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, iz Makarske,
Stjepana Radića 7, OIB:24196867281, razrješava se s položaja vršitelja dužnosti zamjenika
ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, s danom
19.05.2014.g.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na Oglasnoj ploči “Biokovke”.
Ad.3./Postupak za imenovanje zamjenika ravnatelja
Pošto zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće donosi
zaključak:
1.Poziva se imenovani ravnatelj Dr.med. MARKO OŽIĆ BEBEK da s danom stupanja na položaj
ravnatelja 20.05.2014. godine pisano predloži Upravnom vijeću imenovanje zamjenika ravnatelja.
2.O imenovanju zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće će odlučiti na sjednici koja se saziva za dan
20.05.2014.g. (utorak).
Gosp. Devčić informira da sukladno odredbama čl. 42. Zakona o ustanovama, Upravno vijeće ima
obvezu obavijestiti kandidate o izboru.

Sjednica je zaključena u 17,00 sati.
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