ZAPISNIK
sa 113. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u
daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 20. svibnja 2014. godine /utorak/ s
početkom u 12,30 sati u prostorijama „Biokovke“.
Nazočni:
Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, mr.sc. Ljubo Ljubičić, Vojislav
Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.
Ostali:
ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.
Ante Roso, dipl. oec.,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec. fizijatar
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,
viši unutarnji revizor mr.sc.Vice Barbir,
voditelj službe medicine i rehabilitacije Marina Šabić, dr. med. spec. fizijatar,
voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić,
voditelj ugostiteljsko-turističke službe Sandra Komljenović, dipl.oec.,
voditelj tehničke službe Stipan Stanić, dipl.ing.
Nenazočni:
dr. sc. Siniša Rudelj, član Upravnog vijeća
Ivica Šoda Cotić, dipl.iur., voditelj službe općih i pravnih poslova
Višnja Matijašević, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
Zapisničar: Blaženka Bajić
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 113. sjednicu
Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Usvajanje zapisnika sa 112. sjednice Upravnog vijeća
Imenovanje zamjenika ravnatelja
Izmjene i dopune Statuta bolnice glede unutarnjeg ustrojstva

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 112. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 112. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.
Ad.2./Imenovanje zamjenika ravnatelja
Predsjednik Upravnog vijeća upoznaje nazočne da je od strane osnivača bolnice, Splitskodalmatinska županija, zatraženo da se ovu točku, za sada, skine s dnevnog reda. Predlaže da se
točka 2. "Imenovanje zamjenika ravnatelja" skine s dnevnog reda, što prisutni članovi jednoglasno

prihvaćaju.
Ad.3./ Izmjene i dopune Statuta bolnice glede unutarnjeg ustrojstva
Gosp. Todorić pojašnjava da se usklađenje vrši temeljem Pravilnika o uvjetima za ustroj općih i
specijalnih bolnica, koji je krajem prošle godine donio ministar zdravlja, a kojim su propisani uvjeti
za unutarnji ustroj i organizaciju općih i specijalnih bolnica.
Gosp. Devčić čita obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te komentira prijedlog
organizacijske sheme koja se odnosi na ustroj službi i odjela.
Otvara se rasprava o iznesenim prijedlozima u dostavljenoj tabeli.
Predsjednik Stručnog vijeća predlaže da se od tri bolnička odjela formira Služba fizikalne medicine
i rehabilitacije.
Nakon provedene rasprave voditelja službi i članova Upravnog vijeća, Odluka o izmjenama i
dopunama Statuta stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja (uz napomenu da jedan član
Upravnog vijeća nije nazočan).
Nakon usvajanja navedene Odluke, ista se dostavlja županijskoj skupštini na suglasnost, te na upis
na Trgovački sud.
Gosp. Todorić predlaže da se na narednim sjednicama Upravnog vijeća uvrsti u dnevni red točka s
prijedlozima i primjedbama.
Također napominje, da svi danas pozvani na sjednicu, budu prisutni i na slijedećim sjednicama
Upravnog vijeća.
Sjednica je zaključena u 14,30 sati.
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