6. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 28. siječnja 2014.
ODLUKE I ZAKLJUČCI
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2013. i
5. izvanredne sjednice održane 8. siječnja 2014. godine
Zapisnici 5. sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2013. godine i 5. izvanredne
sjednice održane 8. siječnja 2014. jednoglasno su prihvaćeni.
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za prosinac i razdoblje I-XII 2013. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom Programu rada za prosinac i razdoblje I.-XII. 2013. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine
ZAKLJUČAK
godine.

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

Ad 4) Sklapanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba za
2014. godinu s Ministarstvom zdravlja
ODLUKA
Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih
osoba za 2014. godinu.
Ad 5) Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju
ODLUKA
Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u predloženom tekstu.
Ad 6) Davanje suglasnosti Gradskom uredu za kontrolu za provođenje unutarnje revizije u
Bolnici
ODLUKA
daje se suglasnost Gradskom uredu za kontrolu Grada Zagreba da u okviru posebno ustrojenog
odjela za unutarnju kontrolu obavlja i poslove unutarnje revizije za Kliniku za psihijatriju Vrapče.
Obrazloženje
S obzirom da Klinika za psihijatriju Vrapče prema odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji
korisnika proračuna (NN 96/13), mora ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju od najmanje tri zaposlena
revizora, što Bolnica nije u mogućnosti, Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo namjeru Grada
Zagreba za ustrojavanjem posebnog odjela u okviru Gradskog ureda za kontrolu koje bi obavljao
unutarnju kontrolu za sve korisnike proračuna u sustavu zdravstva Grada Zagreba, pa tako i za Kliniku
za psihijatriju Vrapče.

Ad 7) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2014. godinu
ODLUKA
a) Usvaja se Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.
b) Donosi se odluka o hitno potrebnoj nabavi – pokretanju postupka javne nabave za nabavu
stroja za recikliranje inkontinencijskih pelena (planirana vrijednost 226.000,00 kn).
Ad 8) Informacija ravnatelja o provedenoj inventuri dugotrajne imovine, sitnog inventara i stanja
potraživanja i obveza na dan 31. prosinca 2013. godine
ODLUKA
I.
Prima se na znanje informacija o Izvješću o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog
inventara i zaliha materijala redovite djelatnosti, te obveza i potraživanja Bolnice na dan 31.12.2013.
godine.
II.
U Izvješću iz točke I. ove Odluke u cijelosti se prihvaća otpis potraživanja zbog nemogućnosti
naplate.
Ad 9) Informacija o Zapisniku o usklađenju i obračunu limita i izvršenja rada bolničkih
zdravstvenih ustanova za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje informacija o Zapisniku o usklađenju i obračunu limita i izvršenja rada bolničkih
zdravstvenih ustanova za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Ad 10) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora:
- o radovima na rekonstrukciji sanitarnih čvorova na Zavodu za forenzičku psihijatriju,
- o godišnjoj nabavi
ODLUKA
a)
Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji sanitarnih čvorova
na Zavodu za forenzičku psihijatriju s ponuditeljem Centar M d.o.o. izabranim nakon provedenog
postupka izbora sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a na temelju konačne odluke o izboru.
Vrijednost ugovora iznosi 266.722,00 kn bez PDV-a.
Radovi će se financirati na teret vlastitih sredstava.
b)
Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora o godišnjoj nabavi sa slijedećim ponuditeljima:
MEDIKA d.d. – iznos 154.766,31 kn bez PDV-a
DUKAT d.d. – mliječni proizvodi – iznos 158.215,00 kn bez PDV-a
PIK VRBOVEC – junetina – iznos 315.950,00 kn bez PDV-a
PIK VRBOVEC – svinjetina – iznos 212.000,00 kn bez PDV-a
TRGOSTIL d.d. – mesni proizvodi – iznos 234.075,00 kn bez PDV-a
MLIN I PEKARE d.o.o. – kruh polubijeli – iznos 238.580,00 kn bez PDV-a
MBM d.o.o. – svježe povrće – 194.790,00 kn bez PDV-a
AGRODALM d.o.o. – krumpir – 152.400,00 kn bez PDV-a

c)
Klinika za psihijatriju Vrapče uključuje se u postupak zajedničke nabave putem središnjeg tijela za javnu
nabavu Grada Zagreba za predmet nabave Opskrba električnom energijom.
Ad 11) Zahtjev za: - odobravanje zapošljavanja
- produljenje radnog odnosa pomoćniku ravnatelja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje zdravstvenih radnika:
1. na neodređeno vrijeme – medicinske sestre tehničari - sedam izvršitelja
na upražnjena radna mjesta zbog odlaska u mirovinu odnosno u drugu
ustanovu
2. na određeno vrijeme – medicinske sestre tehničari – tri izvršitelja
- zbog zamjene za porodiljni odnosno roditeljski dopust (dva izvršitelja),
- za dugotrajno bolovanje (jedan izvršitelj)
3. pripravnik – farmaceutski tehničar – jedan izvršitelj
4. na određeno vrijeme korištenjem mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa:
- socijalni radnik – dva izvršitelja
- psiholog – dva izvršitelja
- socijalni pedagog – dva izvršitelja
- radni terapeut – dva izvršitelja
b) Prim. dr. Želimir Skočilić - zamolba za produženje radnog odnosa za godinu dana (iza
navršenih 65 godina života)
ODLUKA
I.
Odobrava se produljenje radnog odnosa na godinu dana nakon navršenih 65 godina života
prim. Želimiru Skočiliću, dr. med.
II.
Ova Odluka uz detaljno obrazloženje, dostavit će se Ministarstvu zdravlja radi ishođenja
prethodne suglasnosti.
Ad 12) Žalba na Odluku o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije
O D L U K A
Prigovor Martine Musović, dr.med. kandidatkinje za izbor specijalizanata iz psihijatrije odbija se
kao neosnovan.
Ad 13) Donošenje Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014.
I.
O D L U K A
o planu potrebnih specijalizacija za 2014. godinu
I.
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2014. godini planira se:
- jedna specijalizacija iz psihijatrije

II.
O D L U K A
o planu potrebnih užih specijalizacija za 2014. godinu
I.
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2014. godini planiraju se:
- tri uže specijalizacije iz alkoholizma i drugih ovisnosti

