19. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. ožujka 2015.
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 17. veljače 2015. godine i
izvanredne sjednice održane od 12. ožujka 2015.
Zapisnici 18. sjednice Upravnog vijeća održane 17. veljače 2015. godine i izvanredne sjednice
održane od 12. ožujka 2015. jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za veljaču i razdoblje I-II 2015. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za veljaču i razdoblje I-II 2015. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1.1. do 28. 2. 2015.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1.1. do 28. 2. 2015.
Ad 4) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2015. godine
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2015. godinu.
Ad 5) Sklapanje Dodatka V Ugovoru s HZZO-om za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne
zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razbolje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2014. godine koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
Ad 6) Donošenje Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2015.
O D L U K U
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2015. godini planiraju se:
- dvije specijalizacije iz psihijatrije
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Ad 7) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
1. na neodređeno vrijeme
(mirovina, odlazak na rad u inozemstvo, upražnjeno radno mjesto)
- medicinska sestra/tehničar– jedan izvršitelj
- voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove – diplomirani pravnik – jedan izvršitelj
- referent u polikliničkoj kancelariji - jedan izvršitelj
- suradnik u zanatskim radionicama, KV krojač – jedan izvršitelj
2. na određeno vrijeme
(dugotrajno bolovanje)
- medicinska sestra/tehničar – jedan izvršitelj
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