ZAPISNIK
sa 114. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u
daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 10. lipnja 2014. godine /utorak/ s
početkom u 17,00 sati u prostorijama „Biokovke“.
Nazočni:
Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj,
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
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,
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 službe općih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj tehničke službe Stipan Stanić, dipl.ing.
Zapisničar: Blaženka Bajić
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 114. sjednicu
Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika sa 113. sjednice Upravnog vijeća
Financijsko izvješće za travanj 2014.g.
Izmjene i dopune Statuta bolnice glede unutarnjeg ustrojstva
Pravilnik o osnovama i mjerilima za povećanje plaća na temelju prihoda ostvarenog na
tržištu
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima
radnika
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Rasprava po prijedlogu ravnatelja o imenovanju zamjenika ravnatelja

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.
Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 113. sjednice Upravnog vijeća
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Todorić informira prisutne da je osnivač ustanove, Splitskodalmatinska županija, nakon konzultacija njihove pravne službe, dalo primjedbu na točku 3.

dnevnog reda, odnosno usvojenu Statutarnu odluku, te predlaže da je storniramo i ponovno
raspravimo o istoj.
Zapisnik sa 113. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća, pod
iznesenim uvjetima.
Ad.2./Financijsko izvješće za travanj 2014.g.
Gosp. Ožić-Bebek komentira finacnijsko izvješće ustanove za travanj 2014. godine, pojašnjavajući
podatke noćenja, potraživanja, dugovanja, broja zaposlenih te mjesečnog izvješća pacijenata po
dijagnozama.
Nakon konstatiranja gosp. Todorića, da osnivač zahtjeva da bolnica izvršava obvezu primanja
ugovorenih 85 kreveta mjesečno, otvara se rasprava o popunjenosti kapaciteta prema limitu HZZO.
Obrazložena je problematika limita i utvrđene kvote od strane HZZO-a, uz sudjelovanje u
komentaru svih prisutnih.
Financijsko izvješće za travanj 2014. godine se jednoglasno usvaja.
Ad.3./ Izmjene i dopune Statuta bolnice glede unutarnjeg ustrojstva
Gosp. Todorić predlaže poništenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, koja je donesena na
prethodnoj sjedinici. Pojašnjava da je nadležni upravni odjel Osnivača iznio primjedbu na varijantu
3. koju je predložilo Stručno vijeće, a odnosi se na osnivanje Službe medicine i rehabilitacije, koja
bi se formirala od tri odjela, što podrazumijeva broj od najmanje šest specijalista, prema kriterijima
iz Pravilnika o ustroju odjela, kojeg je donio ministar zdravlja. Naglašava da će se Osnivač
suglasiti s predloženim izmjenama ustrojstva ako to ne znači novo zapošljavanje u bolnici.
U raspravi sudjeluju svi prisutni.
Gosp. Ljubičić ističe da broja radnika utvrđen sistematizacijom ne mora nužno biti i popunjen.
Gosp.Šoda Cotić smatra da moramo znati što je u našoj domeni, a što u domeni vlasnika. Navodi da
odjeli moraju ući u mrežu zdravstva i biti dio sustava, te da bi za bilo kakvu promjenu trebalo
napraviti simulaciju.
Gosp.Todorić naglašava da se za predloženu varijantu, prema kojoj se forimiraju tri odjela koja
sačinjavaju službu, odlučilo Stručno vijeće bolnice i da to tijelo treba poštivati.
Gosp.Bebek ističe da u sustav mreže zdravstva ne ulaze odjeli nego broj postelja. Smatra da treba
izaći u susret zdravstvenim radnicima kao što se izašlo nezdravstvenima.
Gosp.Devčić zaključuje da je formiranje službe od tri odjela sukladno odredbama Pravilnika o
ustroju odjela.
Predlaže se forimiranje tri odjela, koja bi činila Službu medicine i rehabilitacije.
U odnosu na poništenu Odluku, predlaže se u izmjenama i dopunama čl.24.stavak 1. podstavak 7.
dodati da Upravno vijeće, uz ravnatelja, nadzire i rad zamjenika ravnatelja. Predlaže se da se u
člnaku 35.stavak 1. ne briše i ne mijenja podstavak 24., prema kojem bi ravnatelj imenovao
pomoćnike. Predlaže se da se članak 39. mijenja na način da pomoćnike ravnatelja imenuje na
prijedlog ravnatelja Upravno vijeće, a ne ravnatelj. Predlaže se da se briše stavak 3., koji je dodat
članku 45.b), da je predsjednik Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene zaštite ustanove – pomoćnik
ravnatelja za kvalitetu iz razloga što to stoji i u Zakonu.
Upravno vijeće donosi Odluku o poništenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta broj:77-114-314/689-14, od 20. svibnja 2014.g.
Upravno vijeće donosi novu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, sukladno predloženim i
usvojenim izmjenama i dopunama.

Ad.4./Pravilnik o osnovama i mjerilima za povećanje plaća na temelju prihoda ostvarenog na
tržištu
Gosp. Bebek ističe da se navedeni Pravilnik donosi iz razloga, kako bi se u COP unijeli koeficijenti
djelatnika izvan medicinske djelatnosti, kako bi na taj način zadržali postojeće koeficijente, jer
istima u obračunu plaća nisu prepoznata radna mjesta.
Gosp. Barbir napominje da po čl. 48. Zakona, postoji mogućnost da ustanove koje ostvaruju prihode
na tržištu, ta sredstva mogu raspoređivati. Na taj Pravilnik suglasnost mora dati ministar.
Nakon provedene rasprave i suglasnosti svih članova Upravnog vijeća, Pravilnik o osnovama i
mjerilima za povećanje plaća na temelju prihoda ostvarenog na tržištu se stavlja na glasovanje, te se
jednoglasno usvaja.
Ad.5./Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Nakon iznijetog obrazloženja gosp. Devčića o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu, koje se odnose na korekcije koeficijenata po Uredbi Vlade RH radi unosa u sustav COPa, isti se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.
Ad.6./Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim
pravima radnika
Gosp. Devčić obrazlaže da sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,,
izvršile su se izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim
pravima radnika. Radi se o korekciji koeficijenata po Uredbi Vlade RH, to o novom načinu
utvrđivanja povoljnijeg prava u odnosu na K.U. kod obračunavanja troškova prijevoza na posao za
radnike koji stanuju do 2km od Ustanove.
Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
stavljaju se na glasovanje te se jednoglasno prihvaćaju.
Ad.7./Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Gosp. Devčić pojašnjava mogućnost zapošljavanja radnika za stručno osposobljavanje na određeno
vrijeme, a kojima prihod isplaćuje država u iznosu od 1600,00 kn, te putne troškove do iznosa od
1000,00 kn.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa stavlja se na glasovanje te se
jednoglasno usvaja.
Ad.8./Rasprava po prijedlogu ravnatelja o imenovanju zamjenika ravnatelja
Ravnatelj gosp. Ožić-Bebek u pisanom obliku članovima Upravnog vijeća podnosi prijedlog
zamjenika ravnatelja "Biokovke", gosp. Antu Rosu.
Pristupa se glasovanju, te uz četiri glasa "za" i jednim suzdržanim glasom, konstatira se da je gosp.
Ante Roso izabran za zamjenika ravnatelja za ekonomsku djelatnost, počevši s danom 11. lipnja
2014. godine.
Sjednica je zaključena u 20,30 sati.
Zapisničar:
Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg

