
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI

RADNIH MJESTA

Krapinske Toplice, listopad 2017.g.



Na temelju Članka 26. Zakona o radu (N.N. 93/14) i Članka 20. i 50. Statuta Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju  Krapinske Toplice,  u vezi  s Pravilnikom o uvjetima za ustroj  odjela u
općim i specijalnim bolnicama (N.N. br. 145/13, 31/15 i 49/16) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
(N.N.  br.150/08-70/16)  Upravno  vijeće  Bolnice  nakon  savjetovanja  sa  Radničkim  vijećem,  na
sjednici održanoj 17.10.2017.g. donijelo je 

I Z M J E N E   I   D O P U N E      P R A V I L N I KA
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI

RADNIH MJESTA U BOLNICI

I Opće odredbe

Članak 1.

U Članku 8. st.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, briše se točka
"2. Odjel za unutarnju reviziju".
Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2.,3. i 4.

Članak 2.

Ovim  Izmjenama  i  dopunama   Pravilnika   mijenja  se  i  dopunjuje   PRILOG  1.  Pravilnika-
sistematizacija (popis) radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama i uvjeti za obavljanje poslova i
zasnivanje radnog odnosa, na način:

1. u UJ ravnateljstvo sistematizira se  novo radno mjesto: koordinator za razvoj i unaprjeđenje
sustava unutarnjih  kontrola  te  uvjet  za  obavljanje  tih  poslova,   a  briše  se ustrojstvena
jedinica Odjel za unutarnju reviziju i radna mjesta: voditelj Odjela za unutarnju reviziju i viši
unutarnji revizor, kao i uvjeti za obavljanje poslova tih radnih mjesta.

2. U Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove - Odsjeku za pravne poslove sistematizira se
radno mjesto: diplomirani pravnik-viši stručni savjetnik za pravne poslove i uvjet za 
obavljanje poslova tog radnog mjesta.                                                                                     
Izmijenjeni i dopunjeni Prilog 1. prilaže se  ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika i njihov 
su sastavni dio.

Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje PRILOG 2. Pravilnika-opisi poslova, odnosno
radnih  mjesta  sistematiziranih  po  ustrojstvenim  jedinicama,  na  način:
1. briše se opis poslova radnih mjesta: voditelj Odjela za unutarnju reviziju i viši unutarnji revizor, a
dodaje se opis posla za radno mjesto:  koordinator za razvoj i  unaprjeđenje sustava unutarnjih
kontrola.
2.  Dodaje  se  opis  posla  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta:  diplomirani  pravnik-viši  stručni
savjetnik za pravne poslove
Izmijenjeni i  dopunjeni Prilog 2. prilaže se  ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika i  njihov su
sastavni dio.

Članak 3.

Ove Izmjene  i  dopune   Pravilnika  stupaju   na  snagu  8.-og  dana  od  dana  njihove  objave  na
oglasnim pločama Bolnice.



U Krapinskim Toplicama, 17.10.2017.

Broj: 05-12/5-2017

Predsjednik  Upravnog vijeća
                                                                                                                  Tomislav Jadan, dipl.oec.

Potvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Pravilnika  objavljene na oglasnim pločama Bolnice dana
18.10.2017.g. te su stupile  na snagu dana 26.10.2017.g.

                   Ravnateljica
                 Željka Žnidarić,univ.spec.oec.

     


