20. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 1. ožujka 2016. godine.
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2016. godine
Nakon dane primjedbe i obrazloženja predsjednica je dala na glasanje zapisnik sa 29. sjednice koji
je prihvaćen sa četiri glasa za i jednim protiv.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za siječanj 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za siječanj 2016. godine.
Ad 3) Zapisnik HZZO- a o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenja rada za 2015. godinu
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje informacija o nepotpisivanju Zapisnika o usklađenju i konačnom obračunu limita i
izvršenja rada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
Ad 4) Financijski izvještaji Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2015. godine
ODLUKA
I
Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine koji sadrže:
- Bilancu - Obrazac BIL,
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – RAS-funkcijski
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama – OBVEZE,
- Bilješke
II
Utvrđuje se rezultat poslovanja Klinike za psihijatriju Vrapče za 2015. godinu kako slijedi:
- Prihodi su ostvareni u iznosu od
133.211.405,44 kune
- Rashodi su ostvareni u iznosu od
116.759.477,77 kuna
- Višak prihoda nad rashodima u iznosu od
16.451.927,67 kuna
- Preneseni manjak poslovanja u iznosu od
15.220.425,62 kune
- Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju
1.311.935,69 kuna
- Potraživanja na dan 31.prosinca 2015.godine
4.023.472,34 kune
- Obveze na dan 31.prosinca 2015.godine
8.507.372,36 kuna
III
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.057.844,94 kune raspoređuje se na slijedeći način:
- iznos od 13.745.909,25 kuna pokriva kumulirani manjak prihoda od nefinancijske imovine,
- iznos od 1.311.935,69 kuna predstavlja višak prihoda poslovanja raspoloživ u slijedećem
razdoblju.
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Ad 5) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu.
Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora o godišnjoj nabavi.
Ad 7) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKU
I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:
- magistar medicinske biokemije – jedan izvršitelj
- prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
- prvostupnik radne terapije – 1 izvršitelj
II.
Odobrava se pokretanje postupka za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
trajanju od jedne godine za slijedeća radna mjesta:
- prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – jedan izvršitelj
- prvostupnik radne terapije – 2 izvršitelja
- zdravstveno laboratorijski tehničar – jedan izvršitelj
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